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مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

1

اصفهان

اصفهان

2

اصفهان

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

یک دستگاه ساختمان مسکونی مشتمل بر:
 .1زیرزمین مسکونی با مساحت  89مترمربع

خیابان شهید باهنر (جی)،
شهرک فاضل ،خیابان بهار ،2
کوچه گل اشرفی ،بنبست

 .2یک واحد مسکونی به مساحت  125مترمربع بانضمام  120مترمربع
شش دانگ

مسکونی 15202/380

229

حدود 345

9,027,200,000

نیمطبقه واقع در طبقه همکف
هشت بهشت غربی ،نبش

دارای پارکینگ به مساحت  41مترمربع.

نرگس ،پالک .229

ملک فاقد پایانکار و تخلیه است .هزینه اخذ پایانکار و سایر هزینههای مترتبه
به عهده خریدار میباشد.

داود معراجی

09131941647

خمینیش

هفتصد دستگاه ،بلوار

هر

ساختمان ثمر ، 2مدیریت
شعب بانک ایران زمین

یک دستگاه ساختمان مسکونی مشتمل بر:

بسیج،کوچه فجر  ،9پالک.2

جنوب شرقی چهارراه گلزار،

 -1زیرزمین با مساحت  39مترمربع
شش دانگ

مسکونی

158/3636

295/26

حدود 250

5,025,316,000

شش دانگ

مسکونی

105/1084

قدرالسهم

85/1

1,700,000,000

 -2طبقه همکف به صورت یک واحد مسکونی به مساحت  186/38مترمربع
بانضمام نیمطبقه  21/83مترمربع
ملک تخلیه است.

3

آذربایجان
غربی

خیابان دانشکده ،نبش خیابان
ارومیه

فدک ،مجتمع میخک  ،2طبقه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه یازدهم از مجتمع مسکونی 14

.11

4

بوشهر

بوشهر

5

تهران

مالرد

خیابان انقالب ،جنب بازار
کویتیها.

طبقه ،دارای انباری به مساحت  3/5مترمربع واقع در طبقه همکف .دارای

حمید امین نژاد

09143613953

گواهی پایانکار صادره در تاریخ  .1384/05/11ملک تخلیه است.
326/4
شش دانگ

تجاری

شش دانگ

مسکونی

327/4

یک باب مغازه تجاری مشتمل بر  61/70مترمربع بانضمام  35مترمربع نیم
قدرالسهم

96/70

37,020,000,000

328/4

طبقه تجاری .دارای گواهی پایانکار صادره در تاریخ  .1379/12/28ملک
تخلیه است.

شهرک مارلیک ،بلوار اصلی،
نبش خیابان شقایق ،پاساژ امیر،

آذربایجان غربی ،ارومیه،

43/8046

قدرالسهم

121/75

1,460,000,000

طبقه دوم شمال غربی.

شهرآراء ،شعبه بانک ایران
زمین

ابراهیم تنگستانی
پور

بوشهر ،خیابان مطهری ،جنب
09177742503

بیمه البرز ،شعبه بانک ایران
زمین
کرج ،خیابان طالقانی شمالی،

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم شمال غربی به مساحت
 121/75مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای

میدان امام حسین ،ساختمان

رسول پیامی

09128655355

گواهی پایانکار صادره در تاریخ  .1386/02/05ملک متصرفدار است.

نرسیده به پل آزادگان ،کوچه
ناصری ،ساختمان مدیریت
شعب بانک ایران زمین
بیرجند،خیابان مدرس ،نبش

6

خراسان
جنوبی

بیرجند

بلوار جماران ،جنب رستوران
زیتون.

شش دانگ

زمین

249/7319

248/9

-

15,182,900,000

شش دانگ

مسکونی

4/974

158/82

85

910,140,000

4/992

150/07

-

270,119,000

169/3543

127/30

268/50

30,819,916,069

یک قطعه زمین به مساحت  248/9مترمربع ،فاقد پروانه ساختمانی و تخلیه
میباشد.

هادی یعقوبی

09155629202

مدرس  ،17ساختمان
مدیریت شعب بانک ایران
زمین

7
8

خراسان
جنوبی
خراسان
جنوبی

نهبندان بلوار استقالل ،خیابان استقالل .1
نهبندان

حدفاصل خیابان قائم غربی  9و
بلوار استقالل.

شش دانگ

زمین
محصور

نهبندان ،خیابان شهدا،

یک باب ساختمان به مساحت  85مترمربع .ملک متصرفدار است.
محوطه دارای مقداری حصارکشی با دیوار آجری و هیچ بنایی در آن احداث
نشده است .ملک تخلیه است.

علی حکیمی

09151370109

روبروی شهدا ،9شعبه بانک
ایران زمین

یک دستگاه ساختمان مشتمل بر:

9

خراسان
شمالی

 .1انبار تجاری به مساحت  84مترمربع واقع در طبقه زیرزمین

خیابان آیت اهلل طالقانی ،چهار
بجنورد

راه  17شهریور ،مقابل بانک
صادرات.

شش دانگ

تجاری
مسکونی

 .2یک واحد تجاری به مساحت  84مترمربع بانضمام  31/5متر مربع نیمطبقه
تجاری واقع در طبقه همکف
 .3یک واحد مسکونی به مساحت  69مترمربع واقع در طبقه اول .ملک تخلیه
میباشد.

بجنورد ،میدان کارگر ،ابتدای
رحیم قره باشلویی  09151882480خیابان شهید بهشتی جنوبی،
شعبه بانک ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

204/5

380

33,333,333,335

96/48

96/48

23,478,032,593

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید
یک دستگاه ساختمان مشتمل بر:

10

خراسان
رضوی

تربت جام

خیابان المهدی ،نبش کوچه
المهدی .7

شش دانگ

تجاری-
انباری

427/24

مهدی جهانگیری

09158868510

 .3یک واحد به مساحت  100مترمربع با کاربری انباری

11

خراسان
رضوی

سرقفلی یک باب مغازه وقفی به مساحت  96/48مترمربع

842فرعی از
سبزوار

خیابان بیهق-میدان امام خمینی

سرقفلی  6دانگ

تجاری

840الی
844اصلی

واگذاری سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) موکول به اخذ رضایت از

بین امام خمینی  35و ،37
ساختمان مدیریت شعب
بانک ایران زمین

دارای گواهی پایانکار صادره در تاریخ  .1396/05/08ملک تخلیه است.

ملک تخلیه است.

اسناد مزایده

مشهد ،خیابان امام خمینی،

 .1انبار به مساحت  140مترمربع واقع در طبقه زیرزمین
 .2همکف به مساحت  140مترمربع با کاربری تجاری واقع در طبقه همکف

آدرس جهت اخذ و تحویل

سبزوار ،میدان پست و
مهدی کرمانی

09155512820

تلگراف ،ابتدای خیابان
کاشفی شمالی ،پالک ،243

موقوفه راجع به انتقال و واگذاری مورد اجاره و تغد.

شعبه بانک ایران زمین

 .1یک واحد تجاری به مساحت  40مترمربع واقع در همکف

فیض آباد ،خیابان امام

یک دستگاه ساختمان مشتمل بر:
12

خراسان
رضوی

فیضآباد

خیابان امام خمینی ،روبروی
بانک مسکن

شش دانگ

تجاری
مسکونی

42/3255

40

80

10,888,888,890

129/30

429/66

23,405,620,000

144/8

291/5

34,359,473,890

 .2یک واحد انباری تجاری به مساحت  40مترمربع واقع در زیرزمین .ملک

رضا ذوالفقاری

09153336473

فاقد پایانکار و تخلیه میباشد .کلیه هزینههای اخذ پایانکار و سایر هزینههای

خمینی ،شعبه بانک ایران
زمین

مترتبه به عهده خریدار میباشد.
یک دستگاه ساختمان مشتمل بر:
 .1انبار تجاری به مساحت  130/46مترمربع واقع در طبقه زیرزمین
13

خراسان
رضوی

کاشمر

خیابان مدرس ،نرسیده به خیابان
منتظری.

شش دانگ

تجاری

3026/4674

مسکونی 3026/4675

 .2یک واحد تجاری به مساحت  111مترمربع به انضمام  46مترمربع
نیمطبقه واقع در طبقه همکف

کاشمر ،ابتدای خیابان امام
محمد صادقی

09151305623

 .3دو واحد مسکونی مجموعاً به مساحت  122/60مترمربع واقع در طبقه اول

خمینی ،نبش مجتمع تجاری
شهرداری ،شعبه بانک ایران
زمین

دارای گواهی پایانکار صادره در تاریخ  .1390/11/10ملک تخلیه است.
یک دستگاه ساختمان دو طبقه مشتمل بر:

14

خراسان
رضوی

 .1یک واحد مغازه به مساحت  143/5مترمربع با کاربری تجاری واقع در

خیابان مطهری شمالی ،بین
مشهد

خیابان مطهری  14و  ،16مقابل

شش دانگ

مسجد امام علی (ع).

تجاری
مسکونی

3/1091

طبقه همکف
 .2یک واحد مسکونی به مساحت  143/5مترمربع واقع در طبقه اول بانضمام

مشهد ،خیابان امام خمینی،
مهدی جهانگیری

09158868510

 4/5مترمربع بالکن

بین امام خمینی  35و ،37
ساختمان مدیریت شعب
بانک ایران زمین

دارای گواهی پایانکار صادره در تاریخ  .1375/03/12ملک تخلیه میباشد.
کوی ملت ،خیابان عامری ،طبقه
15

خوزستان

اهواز

16

خوزستان

اهواز

فوقانی بانک ایران زمین ،پالک

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول شمالی به مساحت 100/10
شش دانگ

مسکونی

903/9829

قدرالسهم

100/10

3,600,000,000

.72
کوی ملت ،خیابان عامری ،طبقه
فوقانی بانک ایران زمین ،پالک
.72

مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات ،دارای گواهی

اهواز ،چهارراه زند شرقی،

پایانکار مورخ  .1367/04/20ملک تخلیه است.

نبش خیابان قنادان،

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول جنوبی به مساحت 112/01
شش دانگ

مسکونی

903/444

قدرالسهم

112/01

3,700,000,000

مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات ،دارای گواهی
پایانکار مورخ  .1367/04/20ملک تخلیه است.

امین جودی زاده

09397107555

ساختمان مدیریت شعب
بانک ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

17

خوزستان

شوشتر

18

سمنان

سمنان

19

سمنان

سمنان

20

سمنان

سمنان

21

سمنان

سمنان

22

سمنان

سمنان

23

سمنان

سمنان

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

1176/1

201/72

201/9

8,000,000,000

9731/13

266/41

2493/61

100,000,000,000

2/1171

قدرالسهم

68/10

16,672,581,120

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

یک دستگاه ساختمان کلنگی با بیش از  40سال قدمت بنا مشتمل بر:
خیابان طالقانی ،کوچه شهید
نجات اللهی.

شش دانگ

تجاری
مسکونی

 .1یک واحد تجاری به مساحت  102/70مترمربع واقع در طبقه همکف
 .2یک واحد مسکونی به مساحت  99/20مترمربع واقع در طبقه همکف

سید عباس راثی

09165222320

ملک فاقد پایانکار و تخلیه میباشد .کلیه هزینههای اخذ پایانکار و سایر

شوشتر  ،میدان  17شهریور،
شعبه بانک ایران زمین

هزینههای مترتبه به عهده خریدار میباشد.

حسب پایانکار صادره شهرداری سمنان یک دستگاه ساختمان مشتمل بر:
 .1یک واحد خدماتی و تأسیسات مجموعاً به مساحت  259/95مترمربع واقع
در طبقه زیرزمین
 .2یک واحد تجاری به مساحت  208/86مترمربع با کابری تجاری بانضمام
بلوار  17شهریور ،روبروی پارک
 17شهریور.

شش دانگ

تجاری
خدماتی

 81/75مترمربع نیم طبقه و راهپله و راهرو تجاری به مساحت  40/99واقع در
طبقه همکف
 .3طبقات اول تا هفتم ،هر طبقه شامل دو واحد خدماتی با مساحت 267/29
مترمربع مجموعاً  1871/03مترمربع
 .4سرسرا و اتاقک آسانسور با مساحت  31/03متر مربع
ملک نوساز و تخلیه است.
یک واحد تجاری به مساحت  43/40مترمربع به انضمام بالکن به مساحت

خیابان ولیعصر ،خیابان میرزای
شیرازی ،مابین خیابان شهید

شش دانگ

تجاری

صباغیان و شهید صفائیان.

سرقفلی (منافع) و مالکیت با دارا بودن قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و

حسب پروانه ساختمانی مورخ  1384/06/30و تمدید پروانه و اصالحات بر
شش دانگ

مسکونی

3701/0

1594/8

نیمه کاره

25,400,000,000

نیمهکاره  48واحدی.

روی آن مورخ  ،1392/10/18طبقات زیرزمین و همکف با کاربری پارکینگ و
طبقات اول تا چهارم هر کدام  11واحد مسکونی (مجموعاً  44واحد) مجموعاً
بانضمام سرسرا به مساحت  6967/80مترمربع میباشد .ملک تخلیه است.
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف به مساحت 163/35

بلوار استقالل (بلوار بسیج)،
خیابان  ،21پالک .70

شش دانگ

مسکونی 3575/7710

قدرالسهم

163/35

3,920,400,000

مترمربع بانضمام بالکن و تراس به مساحت  29مترمربع با قدرالسهم از عرصه
و سایر مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ .1365/07/17
ملک متصرفدار است.

بلوار میرزابزرگ شیرازی (باغ
فردوس) ،نبش جنوبی کوچه
مهدی (یازدهم) ،مجتمع تجاری

یک واحد آپارتمان خدماتی واقع در طبقه زیرزمین ،واحد جنوبی با قدرالسهم
شش دانگ

خدماتی

2/2422

قدرالسهم

66/36

1,888,888,889

خدماتی همت.
فردوس) ،نبش جنوبی کوچه
خدماتی همت.

از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
 .1392/05/12ملک متصرفدار است.

بلوار میرزابزرگ شیرازی (باغ
مهدی (یازدهم) ،مجتمع تجاری

سمنان ،میدان مشاهیر ،بلوار

مشترکات .دارای گواهی پایانکار مورخ  .1384/06/02ملک تخلیه است.

سمنان ،خیابان شهداء غربی،
نبش شهداء  18و  ،20مجتمع

 24/70مترمربع واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری و با لحاظ ارزش

یک واحد آپارتمان خدماتی واقع در طبقه زیرزمین ،واحد شمالی با قدرالسهم
شش دانگ

خدماتی

2/2421

قدرالسهم

56/23

1,666,666,667

از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
 .1392/05/12ملک متصرفدار است.

میثم بابایی

09332230443

میرزای شیرازی ،جنب
مدرسه هراتی ،شعبه بانک
ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

24

سمنان

سمنان

25

سمنان

26

سمنان

27

سمنان

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

بلوار میرزابزرگ شیرازی (باغ
فردوس) ،نبش جنوبی کوچه
مهدی (یازدهم) ،مجتمع تجاری

شش دانگ

خدماتی

2/2428

قدرالسهم

75/32

2,824,500,000

شهر

مهدی
شهر

شش دانگ

مسکونی

2338/1

200/85

69

680,000,000

شهید صباغیان.

عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ

سمنان ،میدان مشاهیر ،بلوار

حسب پاسخ استعالم مورخ  1394/11/07شهرداری مهدیشهر ملک به میزان
 18/75مترمربع در طح تعریض قرار دارد .ملک تخلیه است.

میثم بابایی

09332230443

شش دانگ

مسکونی

2287/0

122/2

نیمه کاره

664,335,000

کوچه شهید صباغیان.

میرزای شیرازی ،جنب
مدرسه هراتی ،شعبه بانک
ایران زمین

یک دستگاه ساختمان مسکونی نیمه کاره که حسب پروانه ساختمانی مورخ

مهدیشهر ،زیارت ،خیابان امام
خمینی (ره) ،جنب پارک ،انتهای

بازدید

 .1392/05/12ملک متصرفدار است.

خدماتی همت.
مهدی

توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

اسناد مزایده

یک واحد آپارتمان خدماتی واقع در طبقه اول ،واحد جنوبی با قدرالسهم از

مهدیشهر ،زیارت ،خیابان امام
خمینی (ره) ،جنب پارک ،کوچه

نماینده بانک

آدرس جهت اخذ و تحویل

 1393/06/25داری عرصه به مساحت  80/55مترمربع (پس از طرح تعریض
اعمال شده) و چهار طبقه مشتمل بر زیرزمین به صورت انباری و طبقات
همکف ،اول و دوم به صورت مسکونی میباشد .ملک تخلیه است.
شاهرود ،ابتدای خیابان

شاهرود

خیابان سعدی ،کوچه سعدی
 ،22پالک .15

شش دانگ

مسکونی

3153/35

192/73

120

1,500,000,000

شش دانگ

مسکونی

898/106

600

350

4,100,000,000

مغازه

2321/74

قدرالسهم

39/42

6,900,000,000

زمین

1998/95

385

-

21,500,000,000

یک دستگاه ساختمان مسکونی با قدمت بیش از  30سال .ملک تخلیه است.

سعید خراسانی

09192739127

تهران ،جنب بانک قرض
الحسنه مهر ایران ،شعبه
بانک ایران زمین

مشتمل بر یک باب ساختمان نوساز با مساحتی حدود  230مترمربع و یک
28

سیستان و
بلوچستان

زابل

خیابان شهید مطهری -خیابان
مطهری  - 42پالک .20

باب ساختمان مسکونی قدیمی ساز ( قدمت حدود  25سال) در قسمت
جنوب زمین با مساحتی حدود  120مترمربع .ساختمان مطابق استعالم مورخ

زابل ،خیابان امام خمینی،
مجید شهریاری

09158546117

 95/09/11شهرداری زابل به مساحت  113/75مترمربع در طرح تعریض قرار

امام خمینی ، 20شعبه بانک
ایران زمین

دارد .ملک تخلیه است.
29

فارس

شیراز

30

فارس

شیراز

31

فارس

شیراز

خیابان فردوسی ،جنب خیابان

شش دانگ

سعدی ،داخل پاساژ ملت

سرقفلی

ولیعصر ،روبرو اداره امور گذرنامه،

شش دانگ

سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 39/42مترمربع واقع در نبش ورودی
مجتمع تجاری ملت .ملک تخلیه است.
زمین محصور (دیوارکشی) به مساحت  385مترمربع که  153/40مترمربع آن

بلوار مدرس ،نرسیده به میدان
نبش کوچه .57

بلوار پاسداران ،روبروی

در طرح تعریض قرار دارد و مبلغ  3,760,056,400ریال بابت اخذ پروانه
ساختمانی به شهرداری پرداخت شده است لیکن پروانه ساختمانی اخذ

وحید علیزاده

09173213539

نگردیده است .ملک تخلیه است.

بلوار امیرکبیر ،چهارراه باهنر،
مجتمع امیر کبیر ،طبقه همکف.

قدرالسهم

688/77

شش دانگ

تجاری 1652/37006

شش دانگ

مغازه

1299/5

قدرالسهم

86/08

10,742,500,000

شش دانگ

زمین

1332/1

151/61

-

10,612,700,000

ساختمان مدیریت شعب
بانک ایران زمین

یک واحد تجاری به مساحت  50/47مترمربع واقع در طبقه همکف بانضمام
11,788,000,000

خیابان شهید آقایی،

پارکینگ به مساحت  13مترمربع و انباری به مساحت  5/30مترمربع با
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار مورخ
 .1385/12/26ملک تخلیه است.
یک باب مغازه به مساحت  43/04مترمربع واقع در طبقه همکف بانضمام یک

32

کرمانشاه کرمانشاه

33

هرسین

میدان نواب صفوی ،خیابان رشید
یاسمی.

باب انبار تجاری به مساحت  43/04مترمربع واقع در طبقه زیرزمین (طبق
سند) با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .ملک تخلیه و فاقد

کرمانشاه ،میدان آزادی،

پایانکار میباشد.
یک قطعه زمین محصور دارای پروانه ساختمانی مورخ  1390/04/14مشتمل
کرمانشاه

خیابان امام خمینی ،نبش میدان
آزادی.

بر  147/8مترمربع همکف تجاری و  133/57مترمربع با کاربری خدماتی در
طبقه باالی همکف .ملک با وضع موجود به فروش میرسد و کلیه هزینههای
مربوطه به عهده خریدار میباشد .ملک تخلیه است.

صادق فتاحی

09183894077

خیابان کارگر ،ساختمان
مدیریت شعب بانک ایران
زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

34

گلستان

35

گلستان

36

گلستان

گرگان

37

گلستان

گرگان

38

گلستان

گرگان

میدان بسیج ،خیابان افسران.

39

گلستان

گرگان

میدان بسیج ،خیابان افسران.

40

گلستان

گرگان

میدان بسیج  -رستوران سبز

شهر

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

شش دانگ

زمین

1/622

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

338/20

-

17,600,000,000

خیابان امام خمینی(ره) ،روبروی
بندر گز خیابان انقالب  ،34روبروی بانک
کشاورزی.

نماینده بانک
توضیحات

بازدید

اسناد مزایده

زمین محصور با بلوک سیمانی به مساحت  338/2مترمربع ،فاقد امتیازات و
دارای سابقه احداث بنا میباشد .ملک تخلیه است.
کردکوی ،خیابان ولیعصر،
مشتمل بر یک واحد تجاری به مساحت  40مترمربع واقع در طبقه همکف
بانضمام نیم طبقه به مساحت  40مترمربع با کاربری انبار تجاری .ملک

کردکوی خیابان مطهری ،نبش معلم یک.

جهت هماهنگی

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ و تحویل

شش دانگ

تجاری

2/1982

40

80

6,500,000,000

شش دانگ

خدماتی

3613/133

قدرالسهم

61/76

1,265,000,000

شش دانگ

مسکونی

2/4536

48/20

41/2

787,000,000

قربانعلی فرهمند

09113704905

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

موصوف به مساحت  4/02مترمربع (به عمق  0/5متر) از سمت شرق در طرح
تعریض قرار دارد .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ  .1383/05/20ملک
تخلیه می باشد.
یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم شمال شرقی (سوم سندی) به

خیابان  5آذر ،روبروی بلوار
حسام ،مجتمع امیر.

مساحت  61/76متر مربع که  3/30متر مربع آن تراس میباشد ،دارای حق
استفاده از پارکینگ مشاع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشترکات و
مشاعات .دارای گواهی پایانکار مورخ  .1381/08/13ملک تخلیه است.

خیابان مطهری جنوبی ،انتهای
مطهری  ،16پالک .46

یک قطعه زمین که در آن بنا احداث شده که از جنوب به مساحت 13/20
مترمربع و از غرب به مساحت  7/80مترمربع (مجموعاً  21مترمربع) در طرح
تعریض قرار دارد .ملک تخلیه است.
6دانگ اعیانی و
 18سهم از 21
سهم  6دانگ

زمین

267/427

320/12

-

6,150,000,000

یک قطعه زمین بدون بنا و فاقد امتیازات که عرصه دارای سهم موقوفه (3
سهم) میباشد .ملک تخلیه میباشد.

عرصه
6دانگ اعیانی و
18سهم از 21

یک ساختمان با قدمت بیش از  20سال مشتمل بر سه طبقه (همکف و دو
مسکونی

267/423

212/08

360

7,982,000,000

سهم 6دانگ عرصه

طبقه روی همکف) هر یک به مساحت  120مترمربع با کاربری مسکونی
عرصه دارای سهم موقوفه ( 3سهم) میباشد .ملک تخلیه است.
یک دستگاه ساختمان با عرصه  616/30مترمربع (مطابق سند) مشتمل بر:
 .1همکف به مساحت  497/75مترمربع شامل سردخانه ،مطبخ ،سرویس
بهداشتی ،نمازخانه و پارکینگ.
 .2طبقه اول به مساحت  492/5مترمربع شامل  2سالن پذیرایی رستوران و

6دانگ عرصه و
اعیان

 1سالن سرو غذا
زمین

123/2530

616/3

1997/90

73,272,400,000

 .3طبقه دوم به مساحت  488مترمربع شامل  2سالن پذیرایی مجزا
 .4طبقه سوم به مساحت  488مترمربع شامل  2سالن پذیرایی مجزا
 .5طبقه چهارم به مساحت  31/65مترمربع شامل انباری ،تأسیسات و
موتورخانه.
دارای پایانکار صادره مورخ .1386/07/19
ملک مستأجر دارد.

محمد هادی
مهاجر

گرگان ،خیابان ولیعصر ،نبش
09119741236

عدالت یازدهم ،شعبه بانک
ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

41

گلستان

گرگان

42

گلستان

43

گلستان

44

گلستان

45

گلستان

46

گلستان مینودشت

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

198/75

858/42

25,805,250,000

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

یک باب ساختمان  5طبقه دارای عرصه به مساحت 198/75مترمربع مشتمل
بر:
 .1زیرزمین به مساحت 135مترمربع
 .2همکف به مساحت حدود 69/20مترمربع با کاربری تجاری بانضمام دو
واحد به مساحت  71/72مترمربع با سایر کاربریها و نیم طبقه به مساحت
چهارراه مدرس -نرسیده به
چهارراه انقالب

6دانگ عرصه و مسکونی
اعیان

تجاری

3/987

20مترمربع
 .3طبقه اول به مساحت  85/30مترمربع با کاربری مسکونی

محمد هادی
مهاجر

گرگان ،خیابان ولیعصر ،نبش
09119741236

عدالت یازدهم ،شعبه بانک
ایران زمین

 .4طبقات دوم ،سوم و چهارم هر طبقه به مساحت 131مترمربع با کاربری
مسکونی.
 .5طبقه پنجم 3واحد انباری جمعاً به مساحد 18/20مترمربع.
دارای گواهی عدم خالف به تاریخ صدور .1387/11/05
ملک مستأجر دارد.
بلواردانشجو ،خیابان آذربایجان،

یک واحد آپارتمان واقع در طبقه پنجم ،بانضمام پارکینگ قطعه شانزده به

گنبدکاوو بعد از تقاطع خیابان شهدا ،پالک

مساحت  11/04مترمربع و انباری قطعه هجده به مساحت  2/04مترمربع

س

 ،7مجتمع مسکونی کامیار ،طبقه

شش دانگ

مسکونی

1/49757

قدرالسهم

173/15

3,400,000,000

پنجم جنوبی ،واحد .18

هردو در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .ملک
تخلیه است.
به استناد استعالم بانک مورخ  1393/05/19و گواهی عدم خالف مورخ
 1390/11/27شهرداری گنبدکاووس ،یک دستگاه ساختمان مسکونی مشتمل

گنبدکاوو
س

خیابان دانشگاه ،خیابان اندیشه
شمالی ،کوچه  12متری ،پالک

بر:
شش دانگ

مسکونی

1/23035

200

300

7,800,000,000

.40

گنبد کاووس ،خیابان طالقانی

 .1همکف به مساحت  97مترمربع باضافه  23مترمربع پیلوت
 .2طبقه اول به مساحت  120مترمربع

محمود وطنی

09112800534

شرقی ،پالک  ،1223شعبه
بانک ایران زمین

 .3طبقه دوم به مساحت  60مترمربع
ملک تخلیه است.
گنبدکاوو
س

گنبدکاوو
س

یک دستگاه ساختمان مسکونی مشتمل بر:

خیابان طالقانی شرقی ،خیابان
ملک الشعرا بهار ،کوچه ،15

شش دانگ

مسکونی

1/7879

360

381

7,000,000,000

پالک .3

 .2طبقه اول به مساحت  170مترمربع
ملک تخلیه است.

تقاطع خیابان ولیعصر (عج) و
وحدت ،روبروی مصلی بزرگ

 .1طبقه همکف حدود  211مترمربع

شش دانگ

زمین

1/47157

279/45

-

7,000,000,000

شهر.

یک قطعه زمین محصور با دیوار آجری به مساحت  279/45مترمربع دارای
یک انبار فرسوده به مساحت  50مترمربع .ملک تخلیه است.
حسب استعالم مورخ  1392/04/11شهرداری مینودشت ساختمان با کاربری

میدان امام خمینی (ره) ،ابتدای
خیابان سیدجمالالدین ،نرسیده
به چهارراه برق ،روبروی پاساژ

تجاری-مسکونی مشتمل بر:
شش دانگ

تجاری
مسکونی

35/3552

293/46

255/9

20,000,000,000

فرهانیان.

 .1دو واحد تجاری به مساحت  105/64مترمربع در طبقه همکف

سید ابوالفضل

 .2یک واحد انباری به مساحت  45/36متر مربع در طبقه همکف

حسینی نیا

مینودشت ،خیابان سیدجمال
09112794877

الدین ،بعداز چهارراه برق ،
شعبه بانک ایران زمین

 .3یک واحد مسکونی به مساحت  104/9مترمربع در طبقه اول
ملک غیرقابل بهرهبرداری و در حال تخریب و تخلیه میباشد.

47

گیالن

آستارا

خیابان شهید محرم نژاد ،کوی
اصغری ،انتهای بنبست پنجم.

شش دانگ

مسکونی

70/27

445

185

4,895,000,000

یک باب خانه ویالیی قدیمیساز با قدمت حدود  40سال با مساحت تقریبی
 185مترمربع (بازسازی شده) .ملک تخلیه است.

فرید سخی کار

09351864264

آستارا ،میدان شهرداری
سابق ،شعبه بانک ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

48

گیالن

املش

49

گیالن

خمام

50

گیالن

رودسر

51

گیالن

رشت

52

گیالن

رشت

53

گیالن

فومن

54

گیالن

الهیجان

55

گیالن

الهیجان شقایق ،کوچه شقایق یکم ،پالک

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

به کارخانه چای اتحاد ،بعد از پل

شش دانگ

زمین

444/409

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

338/2

نیمه کاره

830,740,000

ابتدای روستای گرکرود ،نرسیده
همزن.
خمام ،خیابان امام خمینی (ره)،
کوچه سعادت ،کوچه عابدی راد،

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

یک قطعه زمین دارای ساختمان دو طبقه در حال احداث (در مرحله اسکلت).
ملک تخلیه است.

شش دانگ

مسکونی

4/2043

قدرالسهم

57/1

1,027,800,000

پالک .177

اسناد مزایده

رودسر ،میدان شهرداری،اول
هادی پور اسماعیل 09116511084

خیابان انقالب  ،شعبه بانک
ایران زمین

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول با قدرالسهم از عرصه و سایر
مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ  .1385/09/12ملک

آدرس جهت اخذ و تحویل

رشت ،خیابان سعدی ،بلوار
امید احمدی

09111491318

متصرفدار است.

معلم ،نرسیده به استانداری،
شعبه بانک ایران زمین

یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت  76/74متر مربع واقع در طبقه سوم
خیابان شهید میهن پور ،بعد از
پل صیدر محله ،ساختمان گل

جنوبی دارای پارکینگ به مساحت  17/58متر مربع و انباری به مساحت
شش دانگ

مسکونی

72/3703

قدرالسهم

76/74

1,668,330,000

سفید.

 4/65متر مربع هر دو واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر

رودسر ،میدان شهرداری،اول
هادی پور اسماعیل 09116511084

مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ  .1385/05/03ملک

خیابان انقالب  ،شعبه بانک
ایران زمین

تخلیه است.
حسب پاسخ استعالم مورخ  1391/06/04یک دستگاه ساختمان کلنگی با
قدمت بیش از  30سال مشتمل بر همکف و دو طبقه باالی همکف هر طبقه
خیابان امام خمینی ،مابین
چهارراه میکائیل و میدان

شش دانگ

فرهنگ ،جنب بانک صادرات.

تجاری
اداری

 250مترمربع با کاربری مسکونی (غیر آپارتمان) و  36متر مربع انبار (مغازه)
4500/2

1806/6

786

240,000,000,000

واقع در جلوی ملک و یک باب انباری در محوطه به مساحت  17مترمربع که
تخریب گردیده است .طبق استعالم شهرداری ملک به میزان  27مترمربع در
طرح تعریض قرار دارد و رعایت عقبنشینی در هنگام نوسازی الزامیست.

رشت ،خیابان سعدی ،بلوار

ملک تخلیه است.
یک قطعه زمین محصور به مساحت  1777مترمربع پس از اصالحی برابر

خیابان امام خمینی (ره) ،خیابان
بحرالعلوم ،نرسیده به پاساژ امام

شش دانگ

زمین

رضا (ع).

1519

 1771/20مترمربع با حق آبچک در قسمتهای اول و سوم حد غرب به

1520

مجاور ،دارای سابقه پروانه ساختمان از شهرداری رشت در  4طبقه (یک طبقه

1521
1793

1777

-

150,000,000,000

فرهاد حبیبی

09126830242

معلم ،نرسیده به استانداری،
مدیریت شعب بانک ایران
زمین

زیرزمین ،طبقه همکف و دو طبقه باالی همکف) به مساحت کل اعیانی
 5034/97مترمربع بوده و شامل پارکینگ در تمام طبقات به مساحت

1792

 2445/99مترمربع 52 ،واحد تجاری در تمام طبقات به مساحت 2453/08

تجمیع شده

مترمربع و یک واحد بانک زیرزمین و همکف به مساحت  135/90مترمربع.
ملک تخلیه است.
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم به مساحت  83/74مترمربع با

فومن ،خیابان شهید مطهری،
میدان نواب صفوی ،ساختمان

فومن ،خیابان امام

 2/88مترمربع تراس بانضمام نیمطبقه به مساحت  24/96مترمربع در
شش دانگ

مسکونی

680/6

قدرالسهم

83/74

2,185,405,000

نگین.

قسمت فوقانی ،دارای پارکینگ به مساحت  13/10مترمربع واقع در طبقه

میثم تاشک

09115505828

همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای گواهی

کوشالی .12

یک باب ساختمان نیمه کاره در دو سقف (فقط به صورت سقف و ستون) و
شش دانگ

باغ

2258/32

278/02

نیمه کاره

3,978,180,000

شش دانگ

مسکونی

18/11015

وقف

113/30

4,078,800,000

خیابان کاشف شرقی ،خیابان
.2

کارگران  ،شعبه بانک ایران
زمین

پایانکار صادره مورخ  .1386/07/28ملک تخلیه است.

خیابان فیاض الهیجی  ،14کوچه

خمینی،جنب بانک رفاه

دارای پروانه ساختمانی مورخ  1388/03/05که شامل  4طبقه مجموعاً به

الهیجان ،میدان شهدا ،نبش

مساحت  656مترمربع میباشد .ملک تخلیه و فاقد پایانکار میباشد.

ورودی خیابان شهدا ،جنب

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه پنجم با عرصه اوقافی به مساحت
 113/3مترمربع و با قدرالسهم از سایر مشاعات و مشترکات .ملک تخلیه است.

فرامرز ابیضی

09117484643

داروخانه شفا  ،شعبه بانک
ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

آدرس

56
57

لرستان

کوهدشت

کوهدشت ،خیابان مالک اشتر،
روبروی شهرداری

58

59

مازندران

بهشهر

روستای شهید آباد (تروجن)،
خیابان والیت ،نبش کوچه بابایی.

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

شش دانگ

زمین

1/2276

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

288

_

8,640,000,000

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید
یک قطعه زمین به مساحت  288مترمربع

شش دانگ

زمین

1/2277

291

_

8,730,000,000

یک قطعه زمین به مساحت  291مترمربع

شش دانگ

زمین

1/2278

295

_

8,850,000,000

یک قطعه زمین به مساحت  295مترمربع

شش دانگ

مسکونی

20/1140

149/96

177

1,577,777,778

مسکونی

22/308

قدرالسهم

82.7

2,500,000,000

مسکونی

22/309

قدرالسهم

90.25

2,700,000,000

مسکونی

22/310

قدرالسهم

117.83

3,500,000,000

مسکونی

22/311

قدرالسهم

82.7

2,600,000,000

مسکونی

22/312

قدرالسهم

90.25

2,800,000,000

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

خرم آباد ،میدان امام ،نرسیده
محسن مهدی فر

09166637317

به امام حسین ،شعبه بانک
ایران زمین

یک دستگاه ساختمان مسکونی مشتمل بر:

بهشهر ،خ شهید هاشمی نژاد،

 .1یک واحد به مساحت  77مترمربع واقع در طبقه همکف

روبروی پاساژ امام رضا ،نبش

 .2یک واحد به مساحت  100مترمربع واقع در طبقه اول.

میثم بازاری

09117924102

طبقه همکف متصرفدار است.

کوچه شهید توفیقی ،شعبه
بانک ایران زمین

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان 7
6دانگ عرصه و

60

اعیان

طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه
واحد) به مساحت 82/7مترمربع بانضمام پارکینگ شماره  1به مساحت
12/5مترمربع در طبقه همکف و انباری شماره  1به مساحت 3/75مترمربع
واقع در طبقه همکف و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان 7
طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه

6دانگ عرصه و

61

اعیان

واحد) به مساحت 90/25مترمربع که 2/05مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  2به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
همکف و انباری شماره  2به مساحت 3/85مترمربع واقع در طبقه همکف و
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان 7
طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه

62

مازندران

تنکابن

میدان هفت تیر ،خیابان کشاورز

6دانگ عرصه و

 ،کوچه حافظ شرقی

اعیان

واحد) به مساحت 117/83مترمربع که 4/13مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  3به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
همکف و انباری شماره  3به مساحت 4/20مترمربع واقع در طبقه همکف و
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم یک ساختمان 7

63

6دانگ عرصه و
اعیان

طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه
واحد) به مساحت 82/7مترمربع بانضمام پارکینگ شماره  4به مساحت
12/5مترمربع در طبقه همکف و انباری شماره  4به مساحت  5مترمربع واقع
در طبقه همکف و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم یک ساختمان 7
طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه

64

6دانگ عرصه و
اعیان

واحد) به مساحت 90/25مترمربع که 2/05مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  5به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
همکف و انباری شماره  5به مساحت  5/16مترمربع واقع در طبقه زیرزمین و
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.

یاسر جنت رستمی 09119949138

تنکابن ،میدان امام خمینی،
شعبه بانک ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

آدرس

میزان مالکیت

مبلغ پایه مزایده

کاربری

پالک ثبتی

مسکونی

22/313

قدرالسهم

مسکونی

22/314

قدرالسهم

82.7

مسکونی

22/316

قدرالسهم

117.83

عرصه کل

اعیانی

(ریال)

117.83

3,600,000,000

2,700,000,000

3,750,000,000

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم یک ساختمان 7
طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه
6دانگ عرصه و

65

اعیان

واحد) به مساحت 117/83مترمربع که 4/13مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  6به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
زیرزمین و انباری شماره  6به مساحت 3/24مترمربع واقع در طبقه زیرزمین
و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم یک ساختمان

6دانگ عرصه و

66

اعیان

 7طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه
واحد) به مساحت 82/7مترمربع بانضمام پارکینگ شماره  7به مساحت
12/5مترمربع در طبقه زیرزمین و انباری شماره  7به مساحت  3/24مترمربع
واقع در طبقه زیرزمین و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم یک ساختمان
 7طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه

6دانگ عرصه و

67

اعیان

واحد) به مساحت 117/83مترمربع که 4/13مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  9به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
زیرزمین و انباری شماره  9به مساحت  4/08مترمربع واقع در طبقه
زیرزمین و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.

مازندران

68

تنکابن

میدان هفت تیر ،خیابان کشاورز

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم یک ساختمان یاسر جنت رستمی 09119949138

 ،کوچه حافظ شرقی

 7طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه
6دانگ عرصه و
اعیان

مسکونی

22/317

قدرالسهم

82.7

2,750,000,000

مسکونی

22/318

قدرالسهم

90.25

3,000,000,000

مسکونی

22/319

قدرالسهم

117.83

3,850,000,000

واحد) به مساحت 82/7مترمربع بانضمام پارکینگ شماره  10به مساحت
12/5مترمربع در طبقه زیرزمین و انباری شماره  10به مساحت 4/35
مترمربع واقع در طبقه زیرزمین و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک
تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم یک ساختمان
 7طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه

69

6دانگ عرصه و
اعیان

واحد) به مساحت 90/25مترمربع که 2/05مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  11به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
همکف و انباری شماره  11به مساحت  3/3مترمربع واقع در طبقه زیرزمین و
انباری شماره  17به مساحت  15/10مترمربع واقع در طبقه همکف و
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم یک ساختمان
 7طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه

70

6دانگ عرصه و
اعیان

واحد) به مساحت 117/83مترمربع که 4/13مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  12به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
همکف و انباری شماره  12به مساحت  3/3مترمربع واقع در طبقه زیرزمین
و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.

تنکابن ،میدان امام خمینی،
شعبه بانک ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

آدرس

میزان مالکیت

مبلغ پایه مزایده

کاربری

پالک ثبتی

مسکونی

22/320

قدرالسهم

مسکونی

22/321

قدرالسهم

عرصه کل

اعیانی

(ریال)

82.7

2,850,000,000

90.25

3,100,000,000

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه پنجم یک ساختمان
6دانگ عرصه و

71

اعیان

 7طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه
واحد) به مساحت 82/7مترمربع بانضمام پارکینگ شماره  13به مساحت
12/5مترمربع در طبقه همکف و انباری شماره  13به مساحت  3/3مترمربع
واقع در طبقه زیرزمین و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه پنجم یک ساختمان
 7طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه

72

مازندران

تنکابن

میدان هفت تیر ،خیابان کشاورز
 ،کوچه حافظ شرقی

6دانگ عرصه و
اعیان

واحد) به مساحت 90/25مترمربع که 2/05مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  14به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
همکف و انباری شماره  14به مساحت  3/3مترمربع واقع در طبقه زیرزمین و
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه پنجم یک ساختمان
 7طبقه (شامل زیرزمین ،همکف و 5طبقه روی همکف هر طبقه دارای سه

6دانگ عرصه و

73

اعیان

مسکونی

22/429

قدرالسهم

117.83

4,000,000,000

مسکونی

1/7487

وقف(قدرالسهم)

111

1,633,333,334

واحد) به مساحت 117/83مترمربع که 4/13مترمربع آن تراس حد جنوبی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  15به مساحت 12/5مترمربع در طبقه
همکف و انباری شماره  16به مساحت  5/70مترمربع واقع در طبقه
زیرزمین و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک تخلیه است.

خیابان مطهری  ،اول کوچه
74

مازندران

تنکابن

75

مازندران

تنکابن

شهید مفخمی ،پالک  ،72طبقه

یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان دو طبقه
6دانگ اعیان

اول ،واحد2
تنکابن

(طبقه همکف و اول) به مساحت  111مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر
مشاعات(عرصه وقف) ..ملک تخلیه است.

دانگ عرصه و 6
اعیان

زمین

16/666

322

_

1,600,000,000

مسکونی

3/858

قدرالسهم

148.58

4,453,000,000

یک قطعه زمین به مساحت  322مترمربع.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم یک ساختمان
پنج طبقه (هر طبقه مشتمل بر دو واحد) به مساحت 148/58مترمربع که 7

کریمآباد ،خیابان یاسمن غربی،

76

خیابان یاسمن یک ،طبقه دوم.

شش دانگ

مترمربع آن تراس مسقف شمالی و2/10مترمربع آن تراس مسقف غربی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  2به مساحت 12/5مترمربع در طبقه همکف
و انباری شماره  5به مساحت 3/99مترمربع واقع در طبقه همکف و قدرالسهم
از عرصه و سایر مشاعات .ملک متصرف دار است.

مازندران

تنکابن
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه پنجم یک ساختمان
پنج طبقه (هر طبقه مشتمل بر دو واحد) به مساحت 149/96مترمربع که

77

کریمآباد ،خیابان یاسمن غربی،
خیابان یاسمن یک ،طبقه پنجم.

شش دانگ

مسکونی

3/864

قدرالسهم

149.96

4,852,000,000

 7/37مترمربع آن تراس مسقف و2/64مترمربع آن تراس مسقف شرقی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  9به مساحت 12/5مترمربع در طبقه همکف
و انباری شماره  9به مساحت 5/06مترمربع واقع در طبقه همکف و قدرالسهم
از عرصه و سایر مشاعات .ملک متصرف دار است.

یاسر جنت رستمی 09119949138

تنکابن ،میدان امام خمینی،
شعبه بانک ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

آدرس

مبلغ پایه مزایده

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

شش دانگ

مسکونی

3/861

قدرالسهم

شش دانگ

مسکونی

3/857

قدرالسهم

149.96

شش دانگ

مسکونی

3/856

قدرالسهم

148.58

4,275,000,000

شش دانگ

مسکونی

3/859

قدرالسهم

149.96

4,492,000,000

شش دانگ

مسکونی

3/860

قدرالسهم

148.58

4,632,000,000

شش دانگ

زمین

14/94

430

95

2,000,000,000

عرصه کل

اعیانی

(ریال)

149.96

4,672,000,000

4,312,000,000

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم یک ساختمان
پنج طبقه (هر طبقه مشتمل بر دو واحد) به مساحت 149/96مترمربع که
کریمآباد ،خیابان یاسمن غربی،

78

خیابان یاسمن یک ،طبقه سوم.

 7/37مترمربع آن تراس مسقف و2/64مترمربع آن تراس مسقف شرقی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  4به مساحت 12/5مترمربع در طبقه همکف
و انباری شماره  2به مساحت 5/43مترمربع واقع در طبقه همکف و قدرالسهم
از عرصه و سایر مشاعات .ملک متصرف دار است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان
پنج طبقه (هر طبقه مشتمل بر دو واحد) به مساحت 148/5مترمربع که

کریمآباد ،خیابان یاسمن غربی،

79

خیابان یاسمن یک ،طبقه یک.

 7/377مترمربع آن تراس مسقف و 2/64مترمربع آن تراس مسقف شرقی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  1به مساحت 12/5مترمربع در طبقه همکف
و انباری شماره  6به مساحت 3/99مترمربع واقع در طبقه همکف و قدرالسهم
از عرصه و سایر مشاعات .ملک متصرف دار است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان
پنج طبقه (هر طبقه مشتمل بر دو واحد) به مساحت 148/5مترمربع که 7

80

مازندران

تنکابن

کریمآباد ،خیابان یاسمن غربی،
خیابان یاسمن یک ،طبقه یک.

مترمربع آن تراس مسقف شمالی و 2/10مترمربع آن تراس مسقف غربی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  8به مساحت 12/5مترمربع در طبقه همکف
و انباری شماره  3به مساحت 4/97مترمربع واقع در طبقه همکف و قدرالسهم
از عرصه و سایر مشاعات .ملک متصرف دار است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم یک ساختمان
پنج طبقه (هر طبقه مشتمل بر دو واحد) به مساحت 149/96مترمربع که

کریمآباد ،خیابان یاسمن غربی،

81

خیابان یاسمن یک ،طبقه دوم.

 7/37مترمربع آن تراس مسقف و2/64مترمربع آن تراس مسقف شرقی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  5به مساحت 12/5مترمربع در طبقه همکف
و انباری شماره  4به مساحت 5/25مترمربع واقع در طبقه همکف و قدرالسهم
از عرصه و سایر مشاعات .ملک متصرف دار است.
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم یک ساختمان
پنج طبقه (هر طبقه مشتمل بر دو واحد) به مساحت 148/58مترمربع که 7

کریمآباد ،خیابان یاسمن غربی،

82

خیابان یاسمن یک ،طبقه سوم.

مترمربع آن تراس مسقف شمالی و2/10مترمربع آن تراس مسقف غربی
میباشد بانضمام پارکینگ شماره  3به مساحت 12/5مترمربع در طبقه همکف
و انباری شماره  1به مساحت  5/22مترمربع واقع در طبقه همکف و
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات .ملک متصرف دار است.

83

مازندران

تنکابن

قریه کاسگر ،محله بوستان چهار،
نبش کوچه نسیم.

زمینی به مساحت 430مترمربع با بنای احداثی به مساحت حدود 95مترمربع.
متصرف دار است.

یاسر جنت رستمی 09119949138

تنکابن ،میدان امام خمینی،
شعبه بانک ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

84

مازندران

چالوس

85

مازندران

ساری

86

مازندران

ساری

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

368/15

384

7,700,000,000

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

 .1یک دستگاه ساختمان مسکونی قدیمی به مساحت  110مترمربع در
قسمت شمالی

خیابان امام خمینی (ره) ،خیابان
سعدی ،کوی میرزا کوچکخان،

شش دانگ

جنب مدرسه دین و دانش سابق.

تجاری
مسکونی

40/1604

 .2یک دستگاه ساختمان دو طبقه با کاربری تجاری مسکونی مشتمل بر 3
باب مغازه (بدون حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت) واقع در طبقه

چالوس ،خ امام خمینی،
محمد نویزی

09111959586

نرسیده به چهار راه آزادی،
شعبه بانک ایران زمین

همکف و یک واحد مسکونی واقع در طبقه اول مجموعاً به مساحت 265
مترمربع در قسمت جنوبی .ملک تخلیه است.

خیاباد  18دی ،کوچه شهید
دوامی ،جنب حسینیه شهید

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم به مساحت  141/20مترمربع
شش دانگ

مسکونی

2561/8

قدرالسهم

141/2

2,200,000,000

سیدعلی.

مشاعات و مشترکات .ملک تخلیه است.
1دانگ و 3سیر و
14مثقال و

بلوار امیر مازندرانی ،خیابان

19نخود و 2گندم

مترمربع (بدون حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت) واقع در طبقه همکف

راد

شهبند (رودکی) ،نبش کوچه

و 3ارزن

شربتداران ،پالک .38

یک ممیز سه(

سلمان شهر ،شهرک پزشکان،

89

مازندران

سلمان
شهر

تجاری
مسکونی

3330/49

251/50

246

1,423,538,017

09113544667

دانیال ،منطقه وربن ،خیابان بهار

بانک ایران زمین

 .3انبار به مساحت  5مترمربع واقع در محوطه.

دهم دانگ) مشاع

ملک به میزان  2/50مترمربع در طرح تعریض قرار دارد .ملک مشاعی و

از شش دانگ

متصرفدار است.

شش دانگ

زمین

368/139

511

_

2,299,500,000

ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور به دیوار به مساحت 511مترمربع

شش دانگ

زمین

368/108

448

_

2,240,000,000

ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور به دیوار به مساحت 448مترمربع
سلمانشهر ،ضلع شمالی

شش دانگ

زمین

368/109

443

_

2,126,400,000

ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور به دیوار به مساحت 443مترمربع

مسعود رشیدی

09119932840

نارنج ،دست چپ ،معروف به

91

ساری ،میدان شهدا ،شعبه

 .2یک واحد مسکونی به مساحت  125مترمربع واقع در طبقه اول

خیابان دریا گوشه ،روستای

زمین مجلسی

90

یک دستگاه ساختمان با قدمت حدود  35ساله مشتمل بر:
 .1عرصه و اعیان  5باب مغازه با کاربری تجاری مجموعاً به مساحت 116

علی اصغر قاسمی

87
88

که  12/60مترمربع آن تراس مسقف میباشد با قدرالسهم از عرصه و سایر

میدان 17شهریور ،شعبه
بانک ایران زمین

شش دانگ

زمین

368/110

447

_

2,105,600,000

ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور به دیوار به مساحت 448مترمربع

شش دانگ

زمین

368/111

448

_

2,240,000,000

ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور به دیوار به مساحت 448مترمربع

شش دانگ

مسکونی

4/129

305/80

354/20

4,000,000,000

محصور و

4/22

1846

_

13,845,000,000

یک دستگاه ساختمان مسکونی مشتمل بر:
 .1زیرزمین به مساحت  31/6مترمربع
92

مازندران

نکا

خیابان علمیه ،کوچه جانباز
لطفی ،کوچه بنبست.

 .2همکف به مساحت  163/5مترمربع مسکونی بانضمام نیم طبقه به مساحت
 12/35مترمربع به صورت انباری

مسلم میالدی

09114749098

نکا ،خیابان انقالب ،شعبه
بانک ایران زمین

 .3طبقه اول به مساحت  146/75مترمربع به صورت مسکونی
ملک دارای مستأجر است.
زمین
93

شهرک بام دریا -بین نوشهر و
مازندران

94

نوشهر

6دانگ

حمزه ده

یک قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت  1846مترمربع

مشجر

نور -منطقه چلندر -روستای

بهنام محمودی

زمین
6دانگ

محصور و
مشجر

نوشهر ،میدان 15خرداد،

4/28

2205

_

16,537,500,000

یک قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت  2205مترمربع

09111964879

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

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

شهر

آدرس

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

محصور و

4/29

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

2053

_

15,397,500,000

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

زمین
95

6دانگ

96

6دانگ

یک قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت  2053مترمربع

مشجر
زمین
محصور و

4/42

1851

_

13,882,500,000

یک قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت  1851مترمربع

مشجر
شهرک بام دریا -بین نوشهر و
97

مازندران

نوشهر

نور -منطقه چلندر -روستای

نوشهر ،میدان 15خرداد،

زمین
6دانگ

حمزه ده

محصور و

4/43

1973

_

14,797,500,000

یک قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت  1973مترمربع

بهنام محمودی

09111964879

مشجر

98

6دانگ

99

6دانگ

خیابان خاقانی ،شعبه بانک
ایران زمین

زمین
محصور و

خیابان  15خرداد ،نبش

4/49

1923

_

14,422,500,000

یک قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت  1923مترمربع

مشجر
زمین
محصور و

4/56

2336

_

17,520,000,000

یک قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت  2336مترمربع

مشجر
یک دستگاه ساختمان مسکونی با عرصه (طبق سند مالکیت) به مساحت
100

مازندران

101

هرمزگان

102

هرمزگان

103

هرمزگان

104

هرمزگان

نور

ایزدشهر ،امیرآباد ،خشت سر،
شهرک فرهنگیان ،پالک.5

6دانگ

مسکونی

1/588

320.00

145

4,000,000,000

1939/25769

قدرالسهم

89/95

2,440,000,000

قدرالسهم

88/42

2,440,000,000

قدرالسهم

89/95

2,440,000,000

قدرالسهم

88/42

2,440,000,000

284/70مترمربع با قدمت بیش از 20سال مشتمل بر یک واحد دو خوابه و
یک سوئیت واقع در پیلوت جمعاً به مساحت حدود 145مترمربع  .ملک

محمودآباد ،خ آزادی ،جنب
حسین پژومان

09353349611

پاساژ واحدی ،شعبه بانک
ایران زمین

متصرف دار است.
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول شمالی دارای انباری به
جزیره

شهرک سام و زال  -قطعه -120

قشم

12

جزیره

شهرک سام و زال  -قطعه -120

قشم

12

جزیره

شهرک سام و زال  -قطعه -120

قشم

12

جزیره

شهرک سام و زال  -قطعه -120

قشم

12

شش دانگ

آپارتمان
مسکونی

مساحت  2/23مترمربع و پارکینگ به مساحت  8مترمربع هر دو واقع در
طبقه همکف و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای
گواهی پایانکار صادره مورخ  .1393/04/18ملک تخلیه است.
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول جنوبی دارای انباری به

شش دانگ

آپارتمان 1939/2577
مسکونی

0

مساحت  1/98مترمربع و پارکینگ به مساحت  8مترمربع هر دو واقع در
طبقه همکف و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای

جزیره قشم  ،بلوارامام قلی

گواهی پایانکار صادره مورخ  .1393/04/18ملک تخلیه است.
حسین امینی نسب 09171631211
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم شمالی دارای انباری به
شش دانگ

آپارتمان 1939/2577
مسکونی

1

مساحت  1/98مترمربع و پارکینگ به مساحت  8مترمربع هر دو واقع در
طبقه همکف و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای
گواهی پایانکار صادره مورخ  .1393/04/18ملک تخلیه است.
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم جنوبی دارای انباری به

شش دانگ

آپارتمان 1939/2577
مسکونی

2

مساحت  1/98مترمربع و پارکینگ به مساحت  8مترمربع هر دو واقع در
طبقه همکف و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای
گواهی پایانکار صادره مورخ  .1393/04/18ملک تخلیه است.

خان ،چهارراه پردیس،
مجتمع تجاری پردیس ،
شعبه بانک ایران زمین

مزایده سراسری امالک مازاد بانک ایران زمین
(/97/2م)
مساحت (متر مربع)

ردیف

استان

105

هرمزگان

106

هرمزگان

107

هرمزگان

108

هرمزگان

109

هرمزگان

شهر

آدرس

جزیره

شهرک سام و زال  -قطعه -120

قشم

12

جزیره

شهرک سام و زال  -قطعه -120

قشم

12

جزیره

شهرک سام و زال  -قطعه -120

قشم

12

جزیره

شهرک سام و زال  -قطعه -120

قشم

12

میزان مالکیت

کاربری

پالک ثبتی

مبلغ پایه مزایده
عرصه کل

اعیانی

(ریال)

قدرالسهم

89/95

2,440,000,000

قدرالسهم

88/42

2,440,000,000

قدرالسهم

89/95

2,410,000,000

1939/25776

قدرالسهم

88/42

2,410,000,000

ث733/

153

153

24,480,000,000

نماینده بانک
توضیحات

جهت هماهنگی

تلفن همراه

بازدید

آدرس جهت اخذ و تحویل
اسناد مزایده

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم شمالی دارای انباری به
شش دانگ

آپارتمان 1939/2577
مسکونی

3

مساحت  3/13مترمربع و پارکینگ به مساحت  8مترمربع هر دو واقع در
طبقه همکف و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای
گواهی پایانکار صادره مورخ  .1393/04/18ملک تخلیه است.
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم جنوبی دارای انباری به

شش دانگ

آپارتمان 1939/2577
مسکونی

4

مساحت  2/32مترمربع و پارکینگ به مساحت  8مترمربع هر دو واقع در

جزیره قشم  ،بلوارامام قلی

طبقه همکف و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .دارای
گواهی پایانکار صادره مورخ  .1393/04/18ملک تخلیه است.

حسین امینی نسب 09171631211

شش دانگ

مسکونی

5

مجتمع تجاری پردیس ،
شعبه بانک ایران زمین

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم شمالی دارای انباری به
آپارتمان 1939/2577

خان ،چهارراه پردیس،

مساحت  1/95مترمربع واقع در طبقه همکف و با قدرالسهم از عرصه و سایر
مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ  .1393/04/18ملک
تخلیه است.
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم جنوبیی دارای انباری به

شش دانگ

آپارتمان
مسکونی

مساحت  1/26مترمربع واقع در طبقه همکف و با قدرالسهم از عرصه و سایر
مشاعات و مشترکات .دارای گواهی پایانکار صادره مورخ  .1393/04/18ملک
تخلیه است.

یک باب مغازه با کاربری خدماتی به مساحت  153مترمربع واقع در بازارچه
جزیره

بلوار میرمهنا ،فاز سه صنعتی،

کیش

بازار خدماتی هرمز ،قطعه .50

شش دانگ

خدماتی

خدماتی ،با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات .واگذاری ملک
مذکور با رعایت ضوابط و مقررات منطقه آزاد کیش و به موجب مجوزهای
سازمان مذکور صورت میپذیرد .ملک متصرفدار است

کیش ،بازار پردیس  ،2غرفه
ابوالفضل شهابی

 09153153438شماره  ، 28شعبه بانک ایران
زمین

