
آگهی مزایده عمومی امالک بانک ایران زمین شماره 1401/1/3
شـرکت آتیـه نیـک امیـن سـبز )سـهامی خـاص( بـه نمایندگـی از بانـک ایـران زمیـن  در نظـر دارد امـاک مشـروحه شـهرهای ذیـل را  بـا شـرایط نقـدی و اجـاره بـه شـرط تملیـک  از طریـق مزایـده عمومـی بـه فـروش 
رسـاند. متقاضیـان از تاریـخ درج آگهـی لغایـت پایـان وقـت اداری )سـاعت14( روز چهـار شـنبه مـورخ  1401/09/02 بـا مراجعـه بـه نشـانی : تهـران – بلـوار نلسـون مانـدال )آفریقـا( – خیابـان سـپر – پـاک 14  طبقـه 
سـوم  شـرکت آتیـه نیـک امیـن سـبز   نسـبت بـه دریافـت اوراق شـرکت در مزایـده اقـدام فرماینـد. ضمنـا بـا مراجعـه بـه وب سـایت WWW.HAFEZCONSTRUCTION.IR   نیـز تصویـر اسـناد مزایـده قابـل مشـاهده 

و دریافـت مـی باشـد. همچنیـن جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر بـا تلفـن 09125878564 جنـاب آقـای شـیران  و تلفـن :02188779859 داخلـی 403 سـرکار خانـم حیـدری  تمـاس حاصـل فرماییـد .  

 

 کاربری نام شهر ردیف
ملک 

وضعیت 
 میزان  مالکیت آدرس ملک تصرف

پاک ثبتی)دانگ (
قیمت پایه مزایده  مساحت )مترمربع(

)ریال (
سپرده 5% قیمت پایه  

)ریال ( 
وضعیت 
توضیحاتپرداخت 

متراژ اعیانی )مترمربع ( - طبقه عرصه)مترمربع (

-نقد492,700,000,00024,635,000,000یک واحد  تجاری در دو دهنه در سمت جنوب همکف به مساحت 100 مترمربع به انضمام زیرزمین )انبار تجاری( به مساحت 120 مترمربع-626/2ششدانگ خیابان تبریز، خیابان فردوسی، روبروی پاساژ موالناتخلیه تجاریتبریز1

تجاری-اردبیل2
6062/190.95ششدانگ سه راه دانش، خیابان اسماعیل بیگتخلیه خدماتی

یک باب ساختمان شامل :همکف تجاری 93,75 مترمربع به انضمام نیم طبقه تجاری 36 مترمربع ،زیرزمین )انبار تجاری( 90,95مترمربع یک 
واحد خدماتی به مساحت 96,15 مترمربع واقع در طبقه اول ،یک واحد خدماتی به مساحت 96,15 مترمربع واقع در طبقه دوم ،یک واحد 

خدماتی به مساحت 96,15 مترمربع واقع در طبقه سوم ،یک واحد خدماتی به مساحت 96,15 مترمربع واقع در طبقه چهارم
نقد یا اجاره به 167,671,050,0008,383,552,500

اولویت با فروش نقدی است شرط تملیک 

مسکونی-کاشان3
-نقد125,520,000,0006,276,000,000یک باب ساختمان شامل : زیرزمین 121/1مترمربع تجاری ،همکف 107مترمربع تجاری ، طبقه اول 128/1 مترمربع مسکونی967/16121/1ششدانگ  خیابان باباافضل، روبروی پاساژ میر صیفی تخلیه تجاری

مسکونی-قم4
2516/3270/75ششدانگ خیابان امام خمینی، نرسیده به 20 متری شهید بهشتی، پاک 100تخلیه تجاری

یک باب ساختمان شامل : یک واحد به مساحت 245 مترمربع واقع در طبقه همکف ) به مساحت 212 مترمربع دارای کاربری تجاری و به 
مساحت 33 مترمربع  دارای کاربری مسکونی می باشد( به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 45مترمربع ،زیرزمین تجاری به مساحت 

 245مترمربع ،یک واحد مسکونی به مساحت 255مترمربع واقع در طبقه اول
یک واحد مسکونی به مساحت 33مترمربع واقع در طبقه دوم

نقد یا اجاره به 144,565,000,0007,228,250,000
اولویت با فروش نقدی است شرط تملیک 

مستاجر تجاریتهران5
انتقال مالکیت با الحاقیه سه جانبه نقد  187,920,000,0009,396,000,000واحد تجاری با 108 مترمربع -G106ششدانگ شهرک اکباتان- فاز 2 - میدان شهید صارمی - مجتمع مگامال - واحد G106دارد 

انجام می گردد

نقد94,000,000,0004,700,000,000 یک باب مغازه به مساحت 72,31-1617/753ششدانگ خیابان جیحون، چهارراه هاشمی، نبش کوچه شهید کریمیتخلیه تجاریتهران6

مستاجر تجاریتهران7
دارد 

بزرگراه رسالت ، نرسیده به خیابان کرمان ، نبش خیابان شهید کرد، مجتمع تجاری دنیای نور، 
انتقال مالکیت به الحاقیه سه جانبه نقد32,144,000,0001,607,200,000یک باب مغازه واقع در طبقه دوم مجتمع به مساحت 40,18 مترمربع-واحد24ششدانگ طبقه دوم، واحد 24

انجام می گردد 

-نقد10,558,000,000527,900,000یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه اول مسکونی 61,4 مترمربع -42/25673ششدانگ  شهرک مصطفی خمینی، خیابان زرافشان، کوچه57، پاک50، طبقه اولمتصرف دار مسکونیاسامشهر8

-نقد10,182,500,000509,125,000یک دستگاه آپارتمان حدود 110 مترمربع در  همکف2/5806212ششدانگ بلوار انقاب اسامی، انقاب 19متصرف دار مسکونیبشرویه9

415983.55ششدانگ میدان امام خمینی، به طرف خیابان جمهوریتخلیه اداری-تجاریبیرجند10
یک باب ساختمان شامل : یک واحد تجاری به مساحت 83,47 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 27,82 

 مترمربع زیرزمین به مساحت 83,47 مترمربع
یک واحد اداری به  مساحت 93,13 مترمربع واقع در طبقه اول

-نقد98,843,000,0004,942,150,000

-نقد8,788,900,000439,445,000 یک دستگاه  آپارتمان به مساحت 72,47 در طبقه دوم -4691/10ششدانگ خیابان منتظری، بین منتظری 3 و 5،  طبقه دوم، واحد غربیتخلیه مسکونیبیرجند11

-نقد2,323,440,000116,172,000یک دستگاه  آپارتمان به مساحت 35 مترمربع طبقه همکف 86/929202/93ششدانگ سه قلعه، حاشیه میدان جهاد، ابتدای خیابان پردیسمتصرف دار مسکونیسرایان12

-نقد20,400,000,0001,020,000,000یک باب ساختمان  به مساحت 250 مترمربع 898/106600ششدانگ خیابان شهید مطهری -خیابان مطهری 42)کوچه منشعبه از خیابان پادگان ( پاک 20تخلیه مسکونیزابل13

مسکونی-بجستان14
یک باب ساختمان شامل : یک واحد تجاری به مساحت 105,56 مترمربع واقع در طبقه همکف زیرزمین )تجاری( به مساحت 105,56 مترمربع 1/53392ششدانگ محله شهدا - خیابان امام خمینی - بین امام خمینی 7 و 9پاک 201 تخلیه تجاری

-نقد48,682,500,0002,434,125,000دو واحد مسکونی به مساحت 154,50 مترمربع واقع در طبقه همکف

427/24204.5ششدانگ  خیابان المهدی - نبش کوچه المهدی 7تخلیه تجاریتربت جام15
یک باب ساختمان شامل :یک واحد انباری تجاری به مساحت 140مترمربع واقع در طبقه زیرزمین یک واحد تجاری به مساحت 140مترمربع 

 واقع در طبقه همکف
یک واحد انبار تجاری به مساحت 100مترمربع واقع در طبقه اول

-نقد92,860,000,0004,643,000,000

مسکونی-سرخس16
یک باب ساختمان شامل : یک واحد تجاری به مساحت 86,93 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 34 1/2197100ششدانگ خیابان طالقانی غربی ، بین طالقانی 20 و خیابان شهید ایازتخلیه تجاری

نقد یا اجاره به 38,533,400,0001,926,670,000مترمربع یک واحد مسکونی به مساحت 93,40مترمربع واقع در طبقه اول یک واحد مسکونی به مساحت 93,40مترمربع واقع در طبقه دوم
اولویت با فروش نقدی است شرط تملیک 

-نقد75,000,000,0003,750,000,000یک باب مغازه  به مساحت 58 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 40 مترمربع1225/163.13ششدانگ  خیابان امام خمینی، بین چهارراه اول و دوم ، پاک 67تخلیه تجاریقوچان17

-نقد45,000,000,0002,250,000,000یک باب ساختمان شامل : طبقه همکف 116 مترمربع ، طبقه اول 174 مترمربع ، طبقه دوم : 174 مترمربع 250 )وقفی(230/1353ششدانگ  مشهد، خیابان سیدی، بلوار صبا، صبای 10، سحر1، پاک14متصرف دار مسکونیمشهد18

-نقد28,221,000,0001,411,050,000دو واحد تجمیع شده 105/7 و 27 جمعًا 132/7 -598/24و25ششدانگ  بلوار مدرس - پاساژ خاتمتخلیه تجاریمشهد19

یک باب  ساختمان شامل : یک واحد تجاری به مساحت 128,81 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 58 -4545/709ششدانگ  خیابان زیتون کارگری، خیابان عامه، روبروی بانک صادراتتخلیه تجاریاهواز20
وضع موجود )با ردیف 22 و 23 یکجا نقد49,017,300,0002,450,865,000مترمربع )نیم طبقه در سند نیامده(

فروخته می شود (

وضع موجود )با ردیف 21 و 23 یکجا نقد6,574,300,000328,715,000یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 92,49 مترمربع)طبق سند( واقع در طبقه اول-4545/710ششدانگ  خیابان زیتون کارگری، خیابان عامه، روبروی بانک صادراتتخلیه مسکونیاهواز21
فروخته می شود (

وضع موجود )با ردیف 21 و 22 یکجا نقد6,111,850,000305,592,500یک دستگاه آپارتمان به مساحت 92,49 مترمربع)طبق سند( واقع در طبقه دوم-4545/929ششدانگ خیابان زیتون کارگری، خیابان عامه، روبروی بانک صادراتتخلیه مسکونیاهواز22
فروخته می شود (

یک باب ساختمان شامل : یک واحد تجاری به مساحت 67,81 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت  21/28 -339/32ششدانگ خیابان قاآنی شمالی، روبروی کوچه 14، نبش پاساژ ولی عصر )عج(تخلیه تجاریشیراز23
-نقد108,299,000,0005,414,950,000مترمربع

یک باب ساختمان شامل :یک واحد تجاری به مساحت 140مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 81مترمربع -148/119ششدانگ میدان رفعتیه، خیابان دکتر فاطمی، مجتمع پاسارگاد )محل قدیم شعبه دکتر فاطمی3410(تخلیه تجاریکرمانشاه24
-نقد150,300,000,0007,515,000,000یک واحد پارکینگ روباز به مساحت 18مترمربع 

-نقد64,560,000,0003,228,000,000یک واحد تجاری شامل :زیرزمین )انبار تجاری( به مساحت 43,04مترمربع یک واحد تجاری به مساحت 43,04مترمربع واقع در طبقه همکف-1299/5ششدانگ  میدان نواب صفوی ، خیابان رشید یاسمیتخلیه تجاریکرمانشاه25

مسکونی-هرسین26
-نقد68,224,500,0003,411,225,000یک قطعه زمین 1332/1151.61ششدانگ خیابان امام خمینی، نبش میدان آزادی، پاک 401تخلیه تجاری

-نقد8,000,000,000400,000,000یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 106/61 طبقه سوم شمالی -130/19ششدانگ خیابان حکیم نظامی غربی، ساختمان حاجی بصیر، طبقه سوم ، واحد شمالیتخلیه مسکونیآستارا27

-نقد5,579,600,000278,980,000یک دستگاه آپارتمان به مساحت 57/1 طبقه اول 4/5444106/54ششدانگ خیابان امام خمینی، کوچه سعادت، کوچه عابدی راد، پاک 177، طبقه اول.متصرف دار مسکونیخمام28

یک باب مغازه شامل : یک واحد تجاری به مساحت 96,05مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 24,5 مترمربع -947/4باقیماندهششدانگ خیابان شریعتی، بعد از میدان صیقان، به سمت زرچوب، جنب بانک صادراتتخلیه تجاریرشت29
-نقد121,265,750,0006,063,287,500یک واحد انباری به مساحت 9,31مترمربع واقع در طبقه زیرزمین یک واحد پارکینگ به مساحت 28,77مترمربع واقع در طبقه همکف

یک باب ساختمان شامل :  یک واحد مسکونی به مساحت 252/62 واقع در طبقه همکف یک واحد مسکونی به مساحت 252/62 واقع در 4500/21806.6ششدانگ خیابان امام خمینی،بین چهارراه میکائیل و میدان فرهنگ، جنب بانک صادراتتخلیه مسکونیرشت30
-نقد816,406,790,00040,820,339,500طبقه اول یک واحد مسکونی به مساحت 252/62 واقع در طبقه دوم

 1519،1520،1521،ششدانگ خیابان امام خمینی، خیابان بحرالعلوم، نرسیده به پاساژ امام رضا، نبش کوی بازارتخلیه تجاریرشت31
-نقد442,800,000,00022,140,000,000یک قطعه زمین 1793،17921771.2

یک باب ساختمان شامل : یک واحد مسکونی به مساحت حدود 100مترمربع واقع در طبقه همکف یک واحد مسکونی به مساحت حدود 90 20/1140149.96ششدانگ روستای شهید آباد، خیابان والیت، نبش کوچه باباییتخلیه مسکونیبهشهر32
-نقد7,069,280,000353,464,000مترمربع  واقع در طبقه اول

2/787 سهم از  نقاش محله، انتهای کوچه سیدآقاجان.متصرف دار مسکونیبهشهر33
یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 102,92 مترمربع واقع در طبقه همکف یک واحد مسکونی به مساحت 102,92 مترمربع به انضمام حیات 6602/4454/21 سهم 

-نقد18,990,362,534949,518,127خلوت به مساحت 60 مترمربع واقع در طبقه اول

جاده خرم آباد، روستای شاقوزکتی، قسمت جنوب شرقی کمربندی، پش تعمیرگاه مرغوب، تخلیه زمینتنکابن34
نقد یا اجاره  به 16,100,000,000805,000,000یک قطعه زمین 16/666322ششدانگ اولین کوچه سمت راست

اولویت با فروش نقدی است شرط تملیک 

40/1604368.15ششدانگ  خیابان سعدی، کوی میرزا کوچک خان، جنب مدرسه دین و دانش سابق.تخلیه مسکونیچالوس35
دو  باب ساختمان شامل : ساختمان شماره یک مشتمل بر سه باب مغازه هرکدام به مساحت 19 مترمربع )سرقفلی مغازه ها واگذار شده 
است( واقع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی به مساحت 145 مترمربع واقع در طبقه اول. ساختمان شماره دو مشتمل بر یک واحد 

مسکونی به مساحت 90 مترمربع.
نقد یا اجاره به 48,148,000,0002,407,400,000

اولویت با فروش نقدی است شرط تملیک 

3/13330/49251.50 دانگ خیابان امیر مازندرانی، خیابان شهبند، نبش کوچه شربتداران، پاک 38متصرف دار مسکونیساری36
 یک باب ساختمان تجاری و مسکونی شامل : 1.  5 باب مغازه با کاربری تجاری مجموعًا به مساحت 116 مترمربع )بدون حق سرقفلی و کسب و 

 پیشه و تجارت( واقع در طبقه همکف
2. یک واحد مسکونی به مساحت 125 مترمربع واقع در طبقه اول 3. انبار به مساحت 5 مترمربع واقع در محوطه.

-نقد12,187,000,000609,350,000

نقد89,400,000,0004,470,000,000یک قطعه زمین 596 313/977ششدانگ متل قو، کارآباد، جنب شهرک بهشت دریا، روستای جیساتخلیه زمینعباس آباد37

1-اولویت با متقاضی است که 7 پاک 
را یک جا خریداری نماید 

نقد3,840,000,000192,000,000یک قطعه زمین 313/97848ششدانگ  متل قو، کارآباد، جنب شهرک بهشت دریا، روستای جیساتخلیه زمینعباس آباد38

نقد138,450,000,0006,922,500,000یک قطعه زمین 923 313/985ششدانگ متل قو، کارآباد، جنب شهرک بهشت دریا، روستای جیساتخلیه زمینعباس آباد39

313/1006ششدانگ متل قو، کارآباد، جنب شهرک بهشت دریا، روستای جیساتخلیه زمینعباس آباد40
654،  86مترمربع 
در حریم رودخانه 

است
نقد98,100,000,0004,905,000,000یک قطعه زمین 

نقد96,300,000,0004,815,000,000یک قطعه زمین 313/1013642ششدانگ متل قو، کارآباد، جنب شهرک بهشت دریا، روستای جیساتخلیه زمینعباس آباد41

نقد105,000,000,0005,250,000,000یک قطعه زمین 700 313/1016ششدانگ  متل قو، کارآباد، جنب شهرک بهشت دریا، روستای جیساتخلیه زمینعباس آباد42

نقد5,120,000,000256,000,000یک قطعه زمین 64 313/1017ششدانگ  متل قو، کارآباد، جنب شهرک بهشت دریا، روستای جیساتخلیه زمینعباس آباد43

-نقد111,840,000,0005,592,000,000یک قطعه زمین 4/221,846ششدانگ شهرک بام دریا، بین نوشهر و نور، منطقه چلندر، روستای حمزه دهتخلیه زمیننوشهر44

-نقد121,275,000,0006,063,750,000یک قطعه زمین 4/282,205ششدانگ شهرک بام دریا، بین نوشهر و نور، منطقه چلندر، روستای حمزه دهتخلیه زمیننوشهر45

-نقد112,915,000,0005,645,750,000یک قطعه زمین 4/292,053ششدانگ  شهرک بام دریا، بین نوشهر و نور، منطقه چلندر، روستای حمزه دهتخلیه زمیننوشهر46

-نقد109,440,000,0005,472,000,000یک قطعه زمین 4/391,824ششدانگ شهرک بام دریا، بین نوشهر و نور، منطقه چلندر، روستای حمزه دهتخلیه زمیننوشهر47

-نقد115,380,000,0005,769,000,000یک قطعه زمین 4/491,923ششدانگ شهرک بام دریا، بین نوشهر و نور، منطقه چلندر، روستای حمزه دهتخلیه زمیننوشهر48

-نقد128,480,000,0006,424,000,000یک قطعه زمین 4/562,336ششدانگ  شهرک بام دریا، بین نوشهر و نور، منطقه چلندر، روستای حمزه دهتخلیه زمیننوشهر49

مستاجر مسکونیآزادشهر50
1829از خیابان نواب، کوچه شهید دولتی مقدم، بعد از چهارراه، بن بست اول، سمت چپدارد 

-نقد1,437,329,76071,866,488طبقات همکف 63 مترمربع  و اول  62 مترمربع مسکونی جمعا به مساحت 125 مترمربع1042810/3112103/38 سهم 

مستاجر مسکونیبندر ترکمن51
51/91 سهم  از  خیابان شهید بهشتی، کوچه بهشت دهم، انتهای کوچه سمت چپدارد 

1001/11836233.42 سهم  
یک دستگاه آپارتمان 3طبقه روی پیلوت با مساحت تقریبی 475مترمربع )طبقه همکف به مساحت 116/7 مترمربع، طبقه اول و دوم بصورت 
دوبلکس و به مساحت تقریبی 210/67 مترمربع  و طبقه سوم سوئیت به مساحت 40مترمربع به انضمام 75 مترمربع تراس با سقف سفال 

می باشد.(
-نقد14,903,854,145745,192,707

تجاری-گرگان52
یک باب  ساختمان شامل : همکف 75/492 ، طبقه اول دو واحد رستوران 492,5 مترمربع  ، طبقه دوم دو واحد رستوران 488 مترمربع 123/2530616/30ششدانگ کوی افسران، میدان بسیج، رستوران سبز.تخلیه خدماتی

نقد یا اجاره به 212,205,725,00010,610,286,250،طبقه سوم دو واحد رستوران 488 
اولویت با فروش نقدی است شرط تملیک 

مسکونی-گنبد کاووس53
32/96 سهم از گنبد کاووس، خیابان شهید مطهری )سرابی(، نرسیده به چهارراه ولیعصر، پاک 205.متصرف دار تجاری

1001/49451446 سهم 
 یک باب ساختمان شامل : همکف تجاری 49  مترمربع همکف با کاربری بالکن تجاری 110 مترمربع نیم طبقه مسکونی 150 مترمربع اول 

 مسکونی دو واحد جمعًا 320 مترمربع
دوم مسکونی دو واحد جمعًا 320 مترمربع سوم مسکونی دو واحد جمعًا 320 مترمربع چهارم مسکونی دو واحد جمعًا 320 مترمربع

-نقد115,047,539,2005,752,376,960

تجاری-سمنان54
یک باب ساختمان شامل :زیرزمین  249/95 مترمربع با کاربری خدماتی همکف 208/86مترمربع با کاربری تجاری به انضمام نیم طبقه 9731/130266/41ششدانگ  واقع در بلوار 17 شهریور، روبروی بانک ملیتخلیه خدماتی

نقد یا اجاره به 81/75303,400,000,00015,170,000,000 مترمربع طبقات اول تا هفتم هر طبقه 267/29مترمربع مشتمل بر دو واحد با کاربری خدماتی
اولویت با فروش نقدی است شرط تملیک 

ملک نیمه کاره 48 واحدی دارای نقد142,984,800,0007,149,240,000یک باب ساختمان نیمه کاره با سازه زیر زمین اجرا شده به متراژ 1182/3 مترمربع و سازه طبقه همکف به متراژ 3701/01594/81182/5ششدانگ  خیابان شهداء غربی، شهداء 18 و 20، مجتمع نیمه کاره 48 واحدی.تخلیه مسکونیسمنان55
سابقه پروانه

 بلوار میرزابزرگ شیرازی )باغ فردوس(، نبش جنوبی کوچه مهدی )یازدهم(، مجتمع تجاری تخلیه خدماتیسمنان56
نقد یا اجاره به 4,565,400,000228,270,000یک واحد خدمانی به متراژ  56/23 مترمربع -2/2421ششدانگ خدماتی همت، طبقه زیرزمین، واحد شمالی.

اولویت با فروش نقدی است شرط تملیک 

تجاری-سمنان57
1028/12143.64ششدانگ  میدان شهید بهشتی، ضلع شمال غربی میدان، شعبه سابق بانک ایران زمین تخلیه خدماتی

یک باب ساختمان شامل : یک واحد تجاری به مساحت 143,64 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 57 
 مترمربع واقع در طبقه همکف

انبار تجاری به مساحت 143,64 مترمربع واقع در زیر زمین یک واحد خدماتی به مساحت 143,64 مترمربع واقع در طبقه اول یک واحد 
خدماتی به مساحت 143,64 مترمربع واقع در طبقه دوم

-نقد87,832,600,0004,391,630,000

-نقد199,200,000,0009,960,000,000یک قطعه زمین 3464/3362ششدانگ خیابان امام خمینی_ جنب شیرینی سرای نوبخت-جنب موسسه اعتباری نور تخلیه زمینشاهرود58

-نقد166,340,000,0008,317,000,000یک واحد تجاری به مساحت 83/12 مترمربع واقع در طبقه همکف تجاری به مساحت 31/66 مترمربع -157/30693ششدانگ کرج، خیابان مظاهری، روبروی مسجد پاک 287تخلیه تجاریکرج59

-نقد139,700,000,0006,985,000,000یک واحد تجاری به مساحت 93,39مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 49/56 مترمربع -7022/13780ششدانگ میدان رسالت، خیابان هنگام، ابتدای خیابان دانشگاه علم و صنعت پاک 60تخلیه تجاریتهران60

نقد388,200,000,00019,410,000,000یک واحد تجاری به مساحت 97 مترمربع واقع در طبقه همکفاوقاف4/9165ششدانگ بلوار سجاد، مابین چهارراه بهار و بزرگمهرتخلیه تجاریمشهد61
عرصه موقوفه بوده و دارای قرارداد 
اجاره با آستان قدس رضوی تا تاریخ 

1408/06/31 می باشد.

-نقد70,836,500,0003,541,825,000یک واحد تجاری به مساحت 176,93 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه به مساحت 82 مترمربع1343/1067220ششدانگ خیابان بنی هاشم )خشایار(، بین خیابان کیان جنوبی و غزنوی جنوبی شعبه بانک ایران زمین تخلیه تجاریاهواز62

تجاری/شیراز63
 1653/3197ششدانگ شیراز، خیابان ارتش، نرسیده به میدان ارتشتخلیه مسکونی

 یک واحد تجاری به مساحت 76,86 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 29 مترمربع-1653/3199
-نقد103,650,000,0005,182,500,000یک واحد مسکونی به مساحت 33,99مترمربع واقع در طبقه اول


