فهرست امالک پیشنهادی مزایده مرحله یازدهم /99/2م
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مساحت (مترمربع)
اعیان

عرصه

مبلغ پایه مزایده (ریال)

توضیحات

نماینده بانک

شماره تماس

آدرس جهت اخذ اسناد

همکف تجاری  93.75مترمربع بانضمام نیم طبقه تجاری  36مترمربع
زیرزمین (انبار تجاری) 90.95مترمربع

شش دانگ یک دستگاه ساختمان
تجاری/خدماتی واقع در سه راه

6062/1

90.95

دانش ،خیابان اسماعیل بیگ

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

دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
75,236,000,000

 .1390/12/18ملک تخلیه است.

اردبیل سه راه انش ابتدا
آقای گلکار

0914-3522848

انتقال به صورت قطعی می باشد.

یک واحد خدماتی به مساحت  96.15مترمربع واقع در طبقه سوم

خیابان نائبی بانک ایران
زمین

یک واحد خدماتی به مساحت  96.15مترمربع واقع در طبقه چهارم
ملک متصرف دارد و فاقد پایانکار

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان
مسکونی واقع در عظیمیه ،میدان
بعثت ،خیابان سرو شمالی ،کوچه

161/7003

قدرالسهم

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

شقایق ،پالک ،13طبقه سوم جنوبی،

است .تخلیه و اخذ پایانکار و اپرداخت
9,271,000,000

کیلیه هزینه های مترتبه بر عهده

البرز خیابان شهید بهشتی
آقای رحمانی

0912-9380740

خریدار می باشد .انتقال به صورت

واحد 5

نبش ده متری محقق بانک
ایران زمین

وکالتی می باشد.

یک دستگاه ساختمان اداری در  15طبقه ( 18واحد ادرای 87 ،واحد
پارکینگ و  8واحد انباری)  ،با عرصه به مساحت  939/86مترمربع و

شش دانگ یک دستگاه ساختمان
اداری واقع در سعادت آباد ،میدان
فرهنگ ،پیوند یکم ،خیابان آناهیتا،

اعیانی به مساحت  8096/52مترمربع مشتمل بر:
70/1918

969.86

 .1زیرزمین در  5طبقه جمعاً به مساحت  3850مترمربع

نبش خیابان کوهسار غربی ،پالک

 .2همکف و نه طبقه فوقانی جمعاً به مساحت  4246.52مترمربع

یک

دارای گواهی ساختمان شماره  22149011مورخ 1396/01/19

دارای گواهی ساختمان شماره
3,000,000,000,000

 22149011مورخ 1396/01/19

آقای استوار

0912-7246963

ملک مستأجردارد.

تهران بلوار میرداماد نبش
شمس تبریزی بانک ایران زمین

ملک مستأجردارد.
شش دانگ یک باب ساختمان
تجاری/مسکونی واقع در کوی غدیر

1/2412

198.18

 ،7میالن .4

همکف مسکونی  109مترمربع
همکف تجاری  42مترمربع

5,512,000,000

ملک تخلیه است .انتقال به صورت
قطعی می باشد.

خراسان جنوبی بلوار مدرس
آقای یعقوبی

0915-5629202

نبش خیابان مدرس 17
بانک ایران زمین

یک واحد تجاری به مساحت 50.47مترمربع واقع در طبقه همکف
شش دانگ یک واحد تجاری واقع
در بلوار امیرکبیر ،چهارراه باهنر

یک واحد انباری (قطعه  )57به مساحت 5.30مترمربع واقع در طبقه
1652/37006

قدرالسهم

شمالی ،مجتمع امیر کبیر

همکف

دارای گواهی پایانکار مورخ
23,445,000,000

یک واحد پارکینگ (قطعه )91به مساحت 13مترمربع واقع در طبقه

 .1385/12/26ملک تخلیه است.

فارس بلوار پاسداران
آقای تاجیک زاده

0917-1276123

انتقال به صورت قطعی می باشد.

روبروی شهید آقایی بانک
ایران زمین

همکف
زمین محصور (دیوارکشی) به
مساحت  385مترمربع که
 153/40مترمربع آن در طرح
شش دانگ یک قطعه زمین واقع
در بلوار مدرس ،نرسیده به میدان
ولیعصر ،جنب اداره امور گذرنامه،

تعریض قرار دارد و مبلغ
1998/95

385

_

44,300,000,000

نبش کوچه اماکن

 3,760,056,400ریال بابت اخذ
پروانه ساختمانی به شهرداری

فارس بلوار پاسداران
آقای تاجیک زاده

0917-1276123

روبروی شهید آقایی بانک
ایران زمین

پرداخت شده است .لیکن پروانه
ساختمانی اخذ نگردیده است.
ملک تخلیه است .انتقال به صورت
قطعی می باشد.

 51.91سهم مشاع از  100سهم

طبقه همکف شامل پاکینگ ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی به مساحت 120

عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان
3طبقه واقع در خیابان شهید بهشتی،

1/11836

قدرالسهم

کوچه بهشت دهم ،انتهای کوچه

مترمربع ،طبقه اول و دوم بصورت دوبلکس و به مساحت تقریبی 240مترمربع و
طبقه سوم سوئیت به مساحت 40مترمربع به انضمام  75مترمربع تراس با سقف

ملک متصرف دارد و تخلیه و کلیه
7,869,000,000

هزینه های مترتبه بر عهده خریدار می

آقای بازاری

0911-7924102

باشد .انتقال به صورت قطعی می باشد.

سفال می باشد.

سمت چپ

کردکوی خیابان ولیعصر

در خیابان امام خمینی ،روبروی

کردکوی خیابان ولیعصر
1/622

338.2

_

27,056,000,000

ملک تخلیه است .انتقال به صورت
قطعی می باشد.

آقای بازاری

0911-7924102

کشاورزی

کوی اصغری

قبل ازمیدان انقالب جنب
مسجد جامع بانک ایران
زمین

ملک فاقد پایانکار و تخلیه است.

شش دانگ یک واحد مسکونی
واقع در خیابان شهید محرم نژاد،

مسجد جامع بانک ایران
زمین

شش دانگ یک قطعه زمین واقع
خیابان انقالب  ،34روبروی بانک

قبل ازمیدان انقالب جنب

70/27

445

یک باب خانه ویالیی یک طبقه با قدمت حدود  40سال با مساحت
تقریبی  160مترمربع

12,250,000,000

اخذ پایانکار و کلیه هزینه های
مترتبه بر عهده خریدار است.
انتقال به صورت قطعی می باشد.

آقای سخی کار

0911-6500401

آستارا میدان شهرداری
سابق بانک ایران زمین

شش دانگ یک قطعه زمین
مشتمل بر انباری واقع در تنکابن،
10

مازندران

تنکابن

11

هرمزگان

جزیره کیش

12

هرمزگان

جزیره کیش

جاده خرم آباد ،روستای
شاقوزکتی ،قسمت جنوب شرقی

ملک واقع در محدوده طرح هادی
16/666

322

_

8,130,000,000

کمربندی ،اولین کوچه سمت

روستا و دارای کاربری مسکونی می
باشد .انتقال به صورت قطعی می

تنکابن میدان شهدا نبش
آقای جنت رستمی

0911-9949138

کوچه ایران پور
بانک ایران زمین

باشد.

راست پشت تعمیرگاه
کاربری ملک مطابق با سند
خدماتی و بر اساس پروانه
صافکاری و نقاشی اتومبیل در

شش دانگ یک باب مغازه با
کاربری خدماتی واقع در بلوار
میرمهنا ،فاز سه صنعتی ،بازار

پالک اصلی فاز سه صنعتی

قدرالسهم

153مترمربع

35,500,000,000

خدماتی هرمز ،قطعه  .50شماره

وضعیت فعال است .ملک متصرف

کیش خیابان فردوسی بازار

دارد .تخلیه ملک و کلیه هزینه

مرکز تجاری کیش طبقه

های مترتبه به عهده خریدار می

آقای غالمی

0917-1989699

باشد .انتقال به صورت قطعی و با

تفکیک /733ث ،طبقه همکف

همکف
بانک ایران زمین

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

شش دانگ یک واحد با کاربری

ملک تخلیه است .انتقال به

نمایشگاهی واقع در بلوار هرمز
جنب هتل ایران ،قطعه ،TS101S

پالک فرعی  TS101Sاز اصلی

ساختمان میالد ،طبقه همکف،

اراضی شرقی

واحد یک سمت شمالی شماره
ثبت 16822

طبقه همکف به مساحت 190مترمربع
قدرالسهم

یک باب پارکینگ شماره یکم تفکیکی در زیرزمین سمت شمال غربی به
مساحت 12.5مترمربع

کیش خیابان فردوسی بازار

صورت قطعی و با رعایت ضوابط و
72,550,000,000

مقررات منطقه آزاد کیش و به
موجب مجوزهای سازمان مذکور
صورت میپذیرد.

آقای غالمی

0917-1989699

مرکز تجاری کیش طبقه
همکف
بانک ایران زمین

