
ردیف
شماره 

پرونده
کاربرینوع ملکآدرس ملک

مساحت

 عرصه

مساحت 

اعیانی
بخشپالک ثبتیمبلغ پایه مزایده

وضعیت 

کنونی

سهم تملیک بانک 

ازکل ملک
توضیحات

190-12

کوچه مدنی -بلوارشهیددشتی-یزد

- فرعی اول سمت چپ -زاده

سید ) 89491-33674کدپستی 

(علی اکبرآصفیان

متصرفدار یزد5 اصلی1392 فرعی از 1.755.263.4853   334472مسکونیساختمان
 سهم مشاع 26/42

 سهم72از 

بازدید الزامی - فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

مشاعی-اعیان براساس نظریه کارشناس-است

291-16

کوچه -خیابان آذریزدی-یزد

روبروی بن بست -17شماره

 30پالک -امیرالمومنین

(محمودحافظی فرد)

متصرفدار یزد4 اصلی3203 فرعی از 4.085.513.6001    6561,140مسکونیساختمان
 سهم مشاع 19/06

 سهم72از 

اعیان -بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

مشاعی-براساس نظریه کارشناس

390-23
علی آباد )چاه مالئی -خویدک-فهرج-یزد

 شرکت کشت ودام حاجی محل سابق)(دشتی

(آباد رستاق

ساختمان 

دامداری
تخلیه یزد5 اصلی13805   2.004.800.000   8,800487دامداری

 سهم مشاع از 36

 سهم72

اعیان -بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

-براساس نظریه کارشناس

491-29

انتهای -خ صدرآباد-اردکان

شهرک -بلوارشهیدموسی کالنتری

پالک -2خیابان جانبازان-ولیعصر

(شرکت دهکده)50

2.972.984.000   375263مسکونیساختمان
 23994 فرعی از 104

1اصلی مفروز ومجزا از 
متصرفدار یزد20

 سهم مشاع از 26

 سهم60

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

مشاعی-اعیان براساس نظریه کارشناس

588-38

کوچه امام حسین -بارجین-میبد

 پالک 21فضیلت(هیئت ابوالفضل)

(بقائی..یدا)3

متصرفدار یزد23 اصلی4571 فرغی از 1.271.434.29239   801400مسکونیساختمان
 سهم از 237.813.998

 سهم848.850.000

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود-تصرف دارم

مشاعی-اعیان براساس نظریه کارشناس

696-61

شهرک قدس -کوچه حافظ شرقی -تفت

-محموداخوندزاده)11کوچه والیت پ 

(زهرادهقانی

2.326.411.111     450247مسکونیساختمان
 5045 فرعی از263

اصلی
متصرفداریزد6

 مشاع 42/73 

سهم72از

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

مشاعی-اعیان براساس نظریه کارشناس

790-19

مجتمع تجاری - خیابان فرخی -یزد

-طبقه اول-شقایق

(طاهریان)410واحد

1.471.008.000     2222تجاریساختمان
 اصلی 5454فرعی  از41

4مفروز ومجزا از 
ششدانگتخلیه یزد2

بازدید الزامی - فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس-است

96/4مزایده شماره -                                                                                                                                               امالک مازاد 

اداره امور شعب استان یزد-  بانک ملی ایران 



896-72

پشت مسجد - خیابان کاشانی-یزد

شیشه )112اتابکی کوی حجت پالک 

(دوجداره زارعزاده

3.285.333.333  360320مسکونیساختمان

 اصلی 1242 فرعی از23

 26 و17مفروز ومجزا از 

 اصلی 1242فرعی از

18مفروز ومجزا از 

متصرفداریزد5
 سهم مشاع 35/2

سهم72از

- فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

اعیان براساس نظریه -بازدید الزامی است

مشاعی-کارشناس

90

مزرعه سیف -اسالمیه - تفت 

جنب مجتمع تولید -  الدین

59بلدرچین پ

ساختمان
انبار/باغات

ی
ششدانگتخلیه یزد14 اصلی2فرعی از7.970.256.00059    14,210637

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس

100

 مزرعه سیف الدین -اسالمیه-تفت 

پشت مجتمع تولید بلدرچین - 

60پ

بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجودششدانگتخلیه یزد14 اصلی2فرعی از3.444.392.00060   8,5810گلخانهزمین

1196-73
-پشت هتل جهانگردی-بلوار دانشجو-یزد

شیشه دوجداره فردین )روشن. ک-دولت. ک

(فر

متصرفداریزد4 اصلی6906فرعی از1.783.600.0005    330228مسکونیساختمان
سهم مشاع 36/4

سهم72از

بازدید الزامی - فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

مشاعی-اعیان براساس نظریه کارشناس-است

1285-18

بلوار -شهرک صنعتی خضرآباد-یزد

-بعد از میدان سرو-سرو

روبروی شرکت پارس 

محل سابق شرکت شیشه )مولبدین

(دوجداره زارع

10.925.600.0000   4,1171,623صنعتیساختمان
 6646فرعی  از529

5اصلی مفروز ومجزا از 
ششدانگتخلیه یزد8

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس

1388-05
مزرعه حسین - نصرآباد - تفت 

(مرغ گوشتی رزاق نصراباد)آباد
تخلیه یزد14 اصلی178 فرعی از 7.849.353.1201   19,9986,900مرغداری ساختمان

5.396.608.685

سهم مشاع از 

8.693.280.000 

سهم

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس

140
مهریز خیابان سید مصطفی خمینی 

(محل سابق شعبه مزویر اباد)
ششدانگتخلیهیزد34 اصلی7853فرعی از4.781.504.0002    364352تجاری ساختمان

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس

1596-68

-شهرک صنعتی جهان آباد -میبد 

شرکت بهکام )بلوارنسترن غربی

(2میبد

ششدانگتخلیهیزد10 اصلی5376فرعی از6.861.764.000101     5,000233صنعتیساختمان
اعیان براساس -بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

(طرح جانشینی)نظریه کارشناس

1696-52

-بلوارخاتمی-مزرعه سیف-اردکان

کوچه -خیابان حضرت ابوالفضل 

روبروی مسجد ابوالفضل 

(شرکت اطمینان)136پ

تخلیهیزد20 اصلی3.357.088.0004994    1,0700مسکونیزمین
سه دانگ مشاع از 

ششدانگ

بازدید الزامی - فروش با وضعیت موجود

مشاعی-است



1793-14

-ابتدای جاده قدیم بافق-یزد

خیابان -سرچشمه احمدآباد مشیر

محل سابق )کوچه قائم-باباطاهر

(شرکت طالنخ

5.996.939.200    1,2021,339صنعتی ساختمان
 14998فرعی از2697

اصلی
ششدانگتخلیه یزد5

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس

1889-02
فرعی -خ ارشاد-صفائیه-یزد

(یزد درین)341پ(مالصدرا23
متصرفداریزد316/65264   19.218.116.700   7681,088مسکونی ساختمان

سهم مشاع 49143

سهم76800از

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

تخفیف % 10شامل -مشاعی-اعیان براساس نظریه کارشناس

نقدی نمی باشد

1991-06

--میدان گلها-شهرک صنعتی -یزد

-ضلع غربی میدان سرو-بلوار سرو

محل )روبروی مرکز کسب وکار

(سابق شرکت پلی استرپاسارگاد

کارخانه 

وماشین 

االت

 18.501.280.000   5,0092,441صنعتی
 6646فرعی  از525

5اصلی مفروز ومجزا از 
ششدانگتخلیهیزد8

بازدید الزامی - فروش با وضعیت موجود-غیرمنقول هم دارد

اعیان براساس نظریه کارشناس-است

2095-43

-ابتدای جاده راه اهن-میبد

جنب -بعدازسردخانه محمودکارگر

-شیروار میبد)فضای سبز شهرداری

(جاللزاده

زمین
کاربری 

ندارد
11,000010.420.000.000

فرعی 444

مفروزومجزاشده 10170از

فرعی ازاصلی4از

ششدانگتخلیهیزد22
بازدید الزامی - فروش با وضعیت موجود

تخفیف نقدی نمی باشد% 10شامل - است

2193-27

ک هتل -خ امام خمینی-یزد

محمد علی -هتل رز)فرهنگ

(بیابانکی

هتل نیمه 

کاره
 اصلی3584فرعی از1,70270012.960.000.0004هتل

یک 

یزد
ششدانگتخلیه

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

تخفیف % 10شامل -اعیان براساس نظریه کارشناس

نقدی نمی باشد

2293-34

-شهرک صنعتی جهان اباد-میبد

محل سابق )خ فرعی-بلوارنسترن

(شرکت خوش طعم میبد

   7,0433,50320.160.000.000صنعتیکارخانه
 5376فرعی از154

اصلی
ششدانگتخلیهیزد10

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

تخفیف % 10شامل -اعیان براساس نظریه کارشناس

نقدی نمی باشد

2392-36
محل )جاده راه آهن 2کیلومتر-میبد

(سابق شرکت فجرمیبد
ششدانگتخلیهیزد23 اصلی12028فرعی از15.726.600.0003  14,480575تولیدیساختمان

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

تخفیف % 10شامل -اعیان براساس نظریه کارشناس

نقدی نمی باشد

2496-58

روبروی دانشگاه ازاد پیام - تفت

شهرک صنعتی -جاده مبارکه-نور

محل سابق سردخانه عدالت )تفت

(کبیر یزد

10,0002,45420.520.000.000صنعتیکارخانه
 4932فرعی از242

اصلی
ششدانگتخلیهیزد6

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

تخفیف % 10شامل -اعیان براساس نظریه کارشناس

نقدی نمی باشد

2590-39

-شهرک صنعتی جهان اباد-میبد

-بلوارنسترن غربی- موادغذایی2فاز

محل سابق شرکت )متری18خ 

(1فراوردهای گوشتی بهکام میبد

5,0004,08219.422.315.000صنعتیکارخانه
 5376فرعی از134

اصلی
ششدانگتخلیهیزد10

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

تخفیف % 10شامل -اعیان براساس نظریه کارشناس

نقدی نمی باشد



260

خ انقالب روبروفروشگاه -یزد

سینما فرهنگ )میالد

(انبارکسنویه)(سابق

11.169.900.000-691تجاریزمین
 6448فرعی از266

اصلی
ششدانگتخلیهیزد8

مترمربع موجود میباشد که بدون 167یک سوله بمتراژ

پروانه بوده ودرصورت جمع آوری ان ،بعهده 

ملک دارای پروانه ساختمانی بشماره .خریدارمیباشد

ودارای مجوز 91/04/22وباتمدید اعتبار تاتاریخ21897

 205مترمربع انباری تجاری،همکف305زیرزمین)تجاری

هرگونه هزینه (مترمربع82مترمربع تجاری ونیم طبقه 

ملک مذکور .بعدی دراینخصوص بعهده خریدار میباشد

فروش با -دارای انشعاب آب وبرق سه فاز میباشد

تخفیف % 10شامل -بازدید الزامی است- وضعیت موجود

نقدی نمی باشد

2790-40

شمال جاده ابرکوه به آباده وشرق 

جاده آسفالته به سمت روستای 

هتل )جنب فرمانداری-مریم آباد

(1توریستی پویا

تخلیهیزد45 اصلی7,4701,9489.079.051.08312236هتلهتل

سه4.532.040.214

م مشاع 

10.758.447.000از

سهم

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

شامل -مشاعی-اعیان براساس نظریه کارشناس

 تخفیف نقدی نمی باشد10%

2890-41

شمال جاده ابرکوه به آباده وشرق 

جاده آسفالته به سمت روستای 

هتل )جنب فرمانداری-مریم آباد

(2توریستی پویا

رستوران 

هتل پویا
ششدانگتخلیهیزد1223745فرعی از5,0741639.220.673.2502هتل

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

تخفیف % 10شامل -اعیان براساس نظریه کارشناس

نقدی نمی باشد

2996-60
- بعد از میدان اصلی-بفروئیه-میبد

(منصور اسمعیلی)جنب مسجد 
173190مسکونیساختمان

            

1.544.932.48

0          

متصرفدار یزد22 اصلی4044 فرعی از5
سهم 261.681.746

سهم467.000.000از

اعیان -بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

مشاعی-براساس نظریه کارشناس

3096-69

ک -بلوارصدوقی-یزد

شرکت )مسجدامیرالمومنین

دامداری وگشاورزی کبیر 

(یزدصدیقه پارسائیان

ششدانگمتصرفدار یزد4 اصلی3051 فرعی از5و4   20.436.864.000   696796تجاری..سوله و
بازدید الزامی - فروش با وضعیت موجود-متصرف دار

اعیان براساس نظریه کارشناس-است

310
ک -خ امام خمینی-یخدان-میبد

(فاطمه وکاظم معصومی )32نسترن
ششدانگتخلیهیزد22 اصلی351فرعی از3  2.660.000.000     244166مسکونیساختمان

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس

320

جنب راهنمایی -خ شهید رجائی-یزد

ملک سابق شعبه شهید )ورانندگی

(رجائی یزد

  9.635.024.000    95297تجاریمغازه

 اصلی 102فرعی از8

 اصلی 102فرعی از7

 2مفروز ومجزاشده از

فرعی ازاصلی

ششدانگتخلیهیزد4
-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس

330
محل )خ شهید صدوقی - ابرکوه 

(سابق شعبه  شهید صدوقی ابرکوه
ششدانگتخلیهیزد43 اصلی710فرعی از 18.480.000.0002   335268تجاریمغازه

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس



340
ملک سابق باجه )-کذاب -یزد 

(کذاب
230250تجاریمغازه

           

1.462.104.000  
ششدانگتخلیهیزد17 اصلی8165صفرفرعی از

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس

3596-70
کوی جان -ده باال- تفت-یزد

(حسن هرندی)برازجان
3,680499مسکونیساختمان

        

14.217.616.000
ششدانگتخلیهیزد12 اصلی1753

-بازدید الزامی است- فروش با وضعیت موجود

اعیان براساس نظریه کارشناس


