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آدرس پستيكاربري
شماره 

پالك ثبتي

مساحت عرصه

(مترمربع)

مساحت اعیان

(مترمربع)

(كارشناسي)مبلغ پايه 

به ريال

مبلغ سپرده

به ريال
زمان بازديدشرايط پرداخت

صنعتی-زمين11
انتهاي بلوار - بخش انبارها-منطقه ويژه اقتصادي -  جاده شهر بابک5کيلومتر - سيرجان- کرمان

 متري10اصلی نبش خيابان 
6518/1148/1956258333/5_227,333,480,0007,270,004,400

نقدالباقی طی30%  

ماهه36اقساط
آزاد

168/9111,100,000,000780,000,000_62272/10طبقه - محل شعبه بانک گردشگري- نبش خيابان گمرک- خيابان منتظري- آبادانواحد تجاري22

168/9110,900,000,000770,000,000_52272/9طبقه - محل شعبه بانک گردشگري- نبش خيابان گمرک- خيابان منتظري- آبادانواحد تجاري33

168/9110,900,000,000770,000,000_42272/8طبقه - محل شعبه بانک گردشگري- نبش خيابان گمرک- خيابان منتظري-  آبادانواحد تجاري44

168/9110,750,000,000762,500,000_32272/7طبقه - محل شعبه بانک گردشگري- نبش خيابان گمرک- خيابان منتظري- آبادانواحد تجاري55

حجره بار فروشی66
 2کمربندي خرمشهر، خيابان بنياد شهيد آزادگان -زاهدان - سيستان و بلوچستان

ميدان بار قديم، حجره بار فروش- بلوار شهيد طباطبايی
20788/29450_1,500,000,000150,000,000

نقدالباقی طی30%  

ماهه24اقساط
آزاد

7
کارخانه 

(عرصه و اعيان)
_603531,950,000,000

80,021,000,000__ماشين آالت8

91241/439531326/76_26,628,000,000

101241/439450861/80_40,689,000,000

41/64B/939169/08مسکونی-آپارتمان 11

41/65B/936190/5مسکونی-آپارتمان 12

گاراژ پی ام تی سابق پاساژ ايران صنعت پالک - روبروي مسجد سراج- خيابان اميرکبير - تهران

376
380/1799/67

380/235/98زيرزمين يک شمال غربی13

380/322/15زيرزمين يک شمالی14

380/443/45زيرزمين يک شمالی15

380/513/36زيرزمين يک شمالی16

380/624/74زيرزمين يک شمال شرقی17

380/721/18زير زمين يک شرقی18

99/01مزایده شماره 

نقدالباقی طی30%  

ماهه24اقساط

به صورت يکجا

آزاد

1پیوست 

نقد

نقدالباقی50%  

ماهه18اقساط

به صورت يکجا

4,050,000,000

توليدي- زمين 
روبروي امامزاده شاهزاده -  زرقان-  جاده شيراز مرو دشت  نزديک28کيلومتر - زرقان-  فارس

قاسم ضلع غربی کارخانه

23,615,682,000 واحد تجاري

1,785,000,000

772,189,400,000

نقدالباقی50%  

ماهه به18اقساط  

صورت يکجا

باهماهنگی قبلی

باهماهنگی قبلی

باهماهنگی قبلی

باهماهنگی قبلی

نقدالباقی50%  

ماهه12اقساط

 انتهاي بلوار توسعه شرقی2شهرک صنعتی خيام فاز - نيشابور

شماره قراردادکارخانه 

85082-85/3/20

شهرک صنعتی 

728-728قطعات

هتل آپارتمان هرم طاليی- 1نبش فهميده - خيابان شهيد فهميده- نيشابور

2,469,510,000

44,500,000,000
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380/821/49زير زمين يک شرقی19

380/940/91زير زمين يک شرقی20

380/1022/58زيرزمين يک جنوبی21

380/1121/75زيرزمين يک جنوبی22

380/1221/38زيرزمين يک جنوبی23

380/1323/03زيرزمين يک جنوبی24

380/1422/99زيرزمين يک جنوبی25

380/1527/09زيرزمين يک غربی26

380/1624/80زيرزمين يک غربی27

380/1723/72زيرزمين يک غربی28

380/1823/76زيرزمين يک غربی29

380/1918/91زيرزمين يک غربی30

380/2017/96زيرزمين يک غربی31

380/2245/06همکف شمالی32

380/2316/71همکف شمالی33

380/2439/31همکف شمال شرقی34

380/2520/85همکف شرقی35

380/2620/24همکف شرقی36

380/2720/07همکف شرقی37

380/2819/36همکف شرقی38

380/2923/15همکف جنوبی39

380/3021/82همکف جنوبی40

380/3121/55همکف جنوبی41

380/3223/26همکف جنوبی42

380/3322/87همکف جنوبی43

380/3427/18همکف غربی44

380/3521/83همکف غربی45

380/3623/97همکف غربی46

380/3723/96همکف غربی47

380/3862/26يک شمال غربی48

380/3948/70يک شمالی49

380/4049/84يک شمالی50

380/4116/35يک شمالی51

23,615,682,000 772,189,400,000واحد تجاري

نقدالباقی50%  

ماهه به18اقساط  

صورت يکجا

باهماهنگی قبلی 10
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380/4213/19يک شمالی52

380/4324/26يک شمال شرقی53

380/4421/78يک  شرقی54

380/4521/79يک  شرقی55

380/4620/24يک  شرقی56

380/4718/94يک  شرقی57

380/4823/32يک  جنوبی58

380/4921/93يک  جنوبی59

380/5021/28يک  جنوبی60

380/5123/12يک  جنوبی61

380/5223/02يک  جنوبی62

380/5326/71يک  غربی63

380/5424/82يک  غربی64

380/5523/77يک  غربی65

380/5623/83يک  غربی66

 تجاري67
- 18کوچه نوغان  - 405روبروي خيابان هاتف پالک - (دريادل)خيابان  محسن کاشانی- مشهد

طبقه همکف
53/3938_195/46

مسکونی-آپارتمان 68
 18 کوچه نوغان 405روبروي خيابان هاتف پالک - (دريادل)خيابان  محسن کاشانی- مشهد

طبقه اول جنوبی
51/3938_64/30

مسکونی-آپارتمان 69
- 18کوچه نوغان  - 405روبروي خيابان هاتف پالک - (دريادل)خيابان  محسن کاشانی- مشهد

طبقه اول شرقی
50/3938_62/171,938,000,000

مسکونی- آپارتمان70
- 18کوچه نوغان  - 405روبروي خيابان هاتف پالک - (دريادل)خيابان  محسن کاشانی- مشهد

طبقه اول غربی
49/3938_78/61

دوبلکس-آپارتمان 71
 - 18کوچه نوغان - 405روبروي خيابان هاتف پالک - (دريادل)خيابان  محسن کاشانی- مشهد

طبقه دوم و سوم
48/3938_301/73

72
 PART-D يا Dبلوک - و شاه راه شارستان  (بهمن) 29نبش طبرسی - خيابان طبرسی - مشهد

1007به شماره  + 10طبقه 
_64/48

73
 PART-D يا Dبلوک - و شاه راه شارستان  (بهمن) 29نبش طبرسی - خيابان طبرسی - مشهد

1006به شماره  + 10طبقه 
_69/21

74
 PART-D يا Dبلوک - و شاه راه شارستان  (بهمن) 29نبش طبرسی - خيابان طبرسی - مشهد

1005به شماره  + 10طبقه 
_62/38

نقد

به صورت يکجا
باهماهنگی قبلی 49,600,000,000

23,615,682,000 772,189,400,000واحد تجاري

باهماهنگی قبلی

نقدالباقی50%  

ماهه به18اقساط  

صورت يکجا

باهماهنگی قبلی

مسکونی- آپارتمان
نقد

به صورت يکجا
59,500,000,0002,235,000,000

  باقی6256-6155و1

باقی6256-4255  

 و فرعی از 6231162

6230
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75
 PART-D يا Dبلوک - و شاه راه شارستان  (بهمن) 29نبش طبرسی - خيابان طبرسی - مشهد

1004به شماره  + 10طبقه 
_52/17

76
 PART-D يا Dبلوک - و شاه راه شارستان  (بهمن) 29نبش طبرسی - خيابان طبرسی - مشهد

1003به شماره  + 10طبقه 
_48/93

77
 PART-D يا Dبلوک - و شاه راه شارستان  (بهمن) 29نبش طبرسی - خيابان طبرسی - مشهد

1002به شماره  + 10طبقه 
_87/28

78
 PART-D يا Dبلوک - و شاه راه شارستان  (بهمن) 29نبش طبرسی - خيابان طبرسی - مشهد

1001به شماره  + 10طبقه 
_63/80

مغازه1379
مجتمع - صنعتی انزلی-  جاده زيبا کنار، منطقه آزاد تجاري12کيلومتر -بندرانزلی- گيالن

213غرفه شماره - طبقه اول- تجاري اداري ستاره شمال

س 2022قرارداد شماره 

(98/9/19)پ 
_29/803,300,000,000330,000,000

نقدالباقی50%  

ماهه18اقساط
باهماهنگی قبلی

باهماهنگی قبلینقد22/40880,000,00088,000,000_3081575/3818/291 پالک 2خيابان افرا- بهارستان- اهواز- خوزستانواحد تجاري1480

باهماهنگی قبلینقد78,429,000,0002,802,870,000_1/237581040/92بناب خيابان امام کوي حافظ- تبريزخانه1581

آپارتمان مسکونی1682
 طبقه 7 پالک 8/1، صياد 8بلوار وکيل آباد، بلوار شهيد صياد شيرازي، صياد شيرازي -  مشهد

اول غربی
باهماهنگی قبلینقد98/127,750,000,000612,500,000_183/21934/29419

باهماهنگی قبلی مسکونی- آپارتمان
نقد

به صورت يکجا
59,500,000,0002,235,000,000

  باقی6256-6155و1

باقی6256-4255  

 و فرعی از 6231162

6230
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