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5آگهی ر و زان هم 

طریقه اعیان      عرصهکاربرینوع ملکقیمت پایهنام مدیونآدرس ملکپالک ثبتینام شعبهردیف
توضیحاتپرداخت

بهشهر.خ نواب صفوی )کشتارگاه 2371فرعی از18 اصلی نکاء19
نقد و اقساط226/5150مسکونیساختمان800,000,000علی بینائیانقدیم(.خ شهید رضیعی

متصرف دارد. در عرصه ملک یک واحد اعیانی 
مسکونی در یک طبقه به مساحت 150 م م با 

قدمت 15 سال.

2019فرعی از644 اصلینکاء20
ساری.خیابان فرهنگ.خیابان 

حافظ. نبش خیابان مریم . 
آپارتمان خیام

حمیدرضا 
در طبقه پنجم جنوبی واقع میباشدنقد و اقساط154/6مشاعمسکونیآپارتمان2,950,000,000ابوالقاسمی

1542فرعی از325و1289 نکاء21
فرعی از57 اصلی

نکاء.خیابان مهرآبادیک.اولین 
کوچه سمت چپ)شهیدجباری(.

شرکت تعاونی 
دست آورد 

نکاء
نقدو اقساط129/9مشاعمسکونیآپارتمان1,050,000,000

ساختمان دو طبقه میباشد که پالک مورد 
ارزیابی در طبقه اول آپارتمان و دارای 

مستاجر برای آموزشگاه خیاطی و قدمت 
20ساله میباشد.

نقدواقساط6/34مشاعتجاریساختمان95,000,000محمود توسلیبهشهر. خ امام . پاساژتوسلی42فرعی از 687 اصلیبازار بابل22
مجتمع تجاری درچهارطبقه شامل 

زیرزمین،همکف و دوطبقه روی آن احداث 
گردید که پالک مورد ارزیابی در طبقه دوم 

میباشد

نقدواقساط18/63مشاعتجاریساختمان135,000,000محمود توسلیبهشهر. خ امام . پاساژتوسلی43فرعی از 687 اصلیبازار بابل23
مجتمع تجاری درچهارطبقه شامل 

زیرزمین،همکف و دوطبقه روی آن احداث 
گردید که پالک مورد ارزیابی در طبقه دوم 

میباشد

نقدواقساط19/63مشاعتجاریساختمان250,000,000محمود توسلیبهشهر. خ امام . پاساژتوسلی44فرعی از687 اصلیبازار بابل24
مجتمع تجاری درچهارطبقه شامل 

زیرزمین،همکف و دوطبقه روی آن احداث 
گردید که پالک مورد ارزیابی در طبقه دوم 

میباشد

نقدواقساط193/2مشاعتجاریساختمان228,000,000محمود توسلیبهشهر. خ امام . پاساژتوسلی45فرعی از 687 اصلیبازار بابل25
مجتمع تجاری درچهارطبقه شامل 

زیرزمین،همکف و دوطبقه روی آن احداث 
گردید که پالک مورد ارزیابی در طبقه دوم 

میباشد

بابلسر.جاده اوجاکسر. روستای 25فرعی از 3 اصلیبازار بابل26
گاوزن محله

ام البنین 
زمین با بنای 600,000,000شجاع

نقدواقساط106/2مشاعمزروعیاحداثی
مجتمع تجاری درچهارطبقه شامل 

زیرزمین،همکف و دوطبقه روی آن احداث 
گردید که پالک مورد ارزیابی در طبقه دوم 

میباشد

حمزه علی جویبار . قریه زرین کال8فرعی از 15 اصلیجویبار27
متصرف دارد.سهم بانک 4/86سهم مشاع از نقد114504418صنعتیمرغداری5,386,500,000شاکری

ششدانگ اعیانی میباشد.

مریم گتابی محمودآباد.چمستان.قریه گیالنده212فرعی از 9 اصلیهرازآمل28
نقد190مشاعمسکونیساختمان1,052,096,886قیداری

عرصه پالک مشاع و داخل ملک ساختمان 
دوطبقه با قدمت بیش از20سال به مساحت 

تقریبی هرطبقه 95 مترمربع که تحت سکونت 
میباشد

آمل.خ امام رضا.نرسیده به رضوان 3882فرعی از33 اصلیهرازآمل29
متصرف دارد-فاقدپارکینگنقد130/9قدرالسهممسکونیآپارتمان1,700,000,000کیوان داوودی22 . نبش کوچه نوشاد

آمل.خ امام رضا.نرسیده به رضوان 3886فرعی از 33 اصلیهرازآمل30
22 . نبش کوچه نوشاد

فرنگیس 
متصرف دارد-فاقدپارکینگنقد112/9قدرالسهممسکونیآپارتمان1,500,000,000یزدانپرست

فردوسی 31
664فرعی از 17 اصلی نوشهر

نوشهر.بلوارخیریان.خیابان امام 
زاده محمد.آپارتمان فوقانی 

نمایندگی سایپا

اردالن 
رضوانی گیل 

کالئی
متصرف دارد.عمرساختمان 12 سال استنقد144/7578/95مسکونیآپارتمان868,450,000

قائمشهر.خیابان تهران.البرز39. 1000فرعی از 47 اصلینیما قائمشهر32
علیرضا برزگرانتهای کوچه. پالک83،85

   1530000000
باکسر10درصد 

قیمت پایه
متصرف دارد.ساختمان در2طبقه مسکونی نقد120207مسکونیساختمان

)همکف و اول( می باشد

بلوارامام رضا 33
قرارداد4547ساری

ساری.شهرک صنعتی فازیک. 
بلوارصنعت.خیابان گلستان 

3شرقی. روبروی کارخانه روغن 
خوراکی هنگامه

تدبیرگستر 
نقدواقساط3770930تجاریکارخانه9,530,000,000طبرستان

درعرصه ملک اعیانی به شرح :سالن تولید،سالن 
سرپوشیده،ساختمان اداری،نگهبانی،سرویس 
بهداشتی احداث که قدمت آن 10سال میباشد

بلوارامام رضا 34
ساری

5224فرعی از یک اصلی و 
مجزی شده از4839فرعی

ساری.بلوارخزر.کوی بهار. آپاتمان 
مروارید.ط اول شرقی

تدبیرگستر 
متصرف دارد - دارای پارکینگ مشاع و انباری نقد119/7قدرالسهممسکونیآپارتمان1,650,000,000طبرستان

- مقداری از عرصه وقف میباشد

بلوارامام رضا 35
ساری

5225فرعی از یک اصلی و 
مجزی شده از 483فرعی

ساری.بلوارخزر.کوی بهار. آپاتمان 
مروارید.ط دوم شرقی

تدبیرگستر 
متصرف دارد - دارای پارکینگ مشاع و انباری نقد119/7قدرالسهممسکونیآپارتمان1,700,000,000طبرستان

- مقداری از عرصه وقف میباشد

بلوارامام رضا 36
ساری

4840فرعی ازیک اصلی و 
مجزی شده از4839فرعی

ساری.بلوارخزر.کوی بهار. آپاتمان 
مروارید.ط سوم شرقی

تدبیرگستر 
نقد119/7قدرالسهممسکونیآپارتمان1,590,000,000طبرستان

متصرف دارد - اعیان در 4طبقه شامل همکف، 
دوباب مغازه)37/5م-م( بانضمام سوئیت و 

انباری و 3 واحد مسکونی روی آن

بلوارامام رضا 37
1405فرعی از سه اصلیساری

ساری . بلوارامام رضا.روبروی 
هالل احمر.کوی مهاجر. روبروی 

نانوائی سنگک

تدبیرگستر 
طبرستان

   3780000000
باکسر10درصد 

قیمت پایه
تجاری ساختمان

نقد130521/5مسکونی
متصرف دارد - ساختمان در 4طبقه بصورت 
همکف شامل 2باب مغازه ویک واحدسوئیت و 

انباری میباشد

جمهوری 38
سرخرود. خیابان بهار. روبروی 899فرعی از 36 اصلیاسالمی ساری

پمپ بنزین. کوچه شهید عباسپور
موسی شیرزاد 

یک قطعه زمین با بنای احداثی به میزان نقدواقساط350112مسکونیساختمان1,120,000,000سوادکوهی
مالکیت266/25سهم مشاع از355سهم 

جمهوری 39
سرخرود. خیابان بهار. روبروی 900فرعی از 36 اصلیاسالمی ساری

پمپ بنزین. کوچه شهید عباسپور
موسی شیرزاد 

زمین با بنای 6,500,000,000سوادکوهی
احداثی

تجاری 
نقدواقساط1152مشاعمسکونی

یک قطعه زمین با بنای احداثی بمیزان 
مالکیت2071/17سهم مشاع از2924سهم 
عرصه و اعیان که درسطح عرصه یکدستگاه 
آپارتمان تجاری مسکونی 4طبقه که طبقه 

همکف یک واحد تجاری درحال بهره برداری به 
مساحت52 م م 

5927فرعی از800فرعی از قائم آمل40
44 اصلی

آمل. خیابان امام خمینی. بلوار 
مدرس. آفتاب74. پالک27

شرکت 
گرمایشی البرز

زمینی است 3نبش با اعیانی 9 طبقه 6 واحدی نقدواقساط3221190مسکونیآپارتمان52,000,000,000
دارای سونا و جکوزی و آسانسور


