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زمین؛
68,000شیخ بهایی- تهرانسند رسمیاداری مسکونی889,100زمین ملک شیخ بهائی

16,183خ باهنر- خ نیاورانسند رسمیباغ320,183زمین باغ امیرسلیمانی

80,000روستای امیر رود-نوشهرسند رسمیصنعتی- باغ250,000زمین ترانزیت نوشهر

500بعد خ پردیس بر کردستانسند رسمیاداری182,276زمین ملک ستاره ونک

3,521اصفهان جاده آتشگاهسند رسمیاداری174,500زمین ملک منتظری اضفهان

2,015جنب دادسرا- خ زاینده رود- تهرانسند رسمیاداری132,000زمین ملک پردیس

1,692روبروی دادگاه تجدیدنظر تهرانسند رسمیاداری112,914 خیابان خیام2زمین ملک شماره 

30,000اتوبان شهید بابایی- تهرانسند رسمیاداری42,393زمین مرکز شهید بابایی

3,093مرکز مخابرات طالب- مشهد محله طالبسند رسمیاداری33,693زمین مرکز طالب مشهد

198بهار غربی-134تهرانپارس خ سند رسمیمسکونی3433,241-زمین تهرانپارس

841نبش کردستان- خ ونک- تهرانسند رسمیاداری29,870 3زمین ساختمان شماره 

297خ آمراه ای- هنگام- راه استقالل4سند رسمیمسکونی28,028زمین هنگام چهارراه استقالل

155قم خیابان حافظسند رسمیاداری21,805زمین ساختمان ملک قم مرکز دیجیتال

200ک مستوفی- اممین حضورسند رسمیمسکونی17,021مستوفی-زمین سه راه امین حضور

795کرج سند رسمیاداری16,684(حسین آباد)زمین شهرک اداری کرج 

1,500روبروی فرمانداری- رشتسند رسمیاداریMSC16,387زمین رشت 

1,500یزد جنب مرکز روح پرور سند رسمیاداری15,000زمین جنب مرکز شهید روح پرور

210سعادت آباد عالمه جنوبی- تهرانسند رسمیمسکونی14,345زمین بی  تی  اس  سعادت  آباد عالمه  خانه  سازمانی

22,500بلوار شهید کریمی روبروی شهرداری منطقه سند رسمیاداری13,465زمین ملک مرکز مطهری

430باالتر از صدر - اختیاریه- تهران دانک6 دانگ از 3- سند مشاعمسکونی12,493زمین بی  تی اس  اختیاریه  شمالی   خانه  سازمانی

164قیطریه مهرهشتم-تهرانسند رسمیمسکونی8,905زمین بی  تی  اس  قیطریه  مهر خانه  سازمانی

200بزرگراه بسیج بلوار زمزم خ ربذهسند رسمیمسکونی 8,515ربذه- زمین بلوار ابوذر

120خ سعدی شمالی دروازه دولت ک ثاقبسند رسمیمسکونی8,515ثاقب- زمین مفتح جنوبی

9500بنی هاشم بوستان - تهرانسند رسمیمسکونی 7,162زمین بی  تی  اس  بنی  هاشم  خانه  سازمانی

140اسندری جنوبیسند رسمیمسکونی6,612زمین اسکندر جنوبی

اندیشه- راه قصر4 دانک6 دانگ از 4- سند مشاعمسکونی6,154زمین خانه  سازمانی  اندیشه  یک  390

210میدان رسالت خ سراج- تهرانسند رسمیمسکونی5,978زمین بی  تی  اس  فرجام  شرقی  سراج خانه  سازمانی

466دوما- بلوار آفریقا- تهرانسند رسمیمسکونی 5,926دوما- زمین بی  تی  اس  مدرس بلوارآفریقاخانه  سازمانی

2,296یاسوج- کهگیلویه و بویر احمدسند رسمیاداری4,938زمین  ابوذر یاسوج

297جنت آباد عسگری- تهرانسند رسمیمسکونی4,903زمین بی  تی  اس  جنت  آباد عسگری  خانه  سازمانی

350بلوار گشاور خ عبدالهی ک زیباسند رسمیمسکونی4,586زمین ملک خیابان کشاورزخیابان دهکده

54زیر پل صدر- دیباجی شمالی- تهرانسند رسمیمسکونی4,503زمین بی  تی  اس  بزرگراه  صدر دیباجی

168بلوار آزادگان- کردستان- تهران سند رسمیمسکونی3,861زمین بی  تی  اس  بزرگراه  کردستان  خانه  سازمانی

211دهکده المپیک- تهرانسند رسمیمسکونی3,645زمین بی  تی  اس  دهکده  المپیک خانه  سازمانی

420مرغاب- سهروردیسند رسمیمسکونی3,471زمین خیابان خرمشهر

30185گلستان - اشرفی اصفهانی- تهرانسند رسمیمسکونی3,286زمین بی  تی  اس  اشرفی  اصفهانی  خانه  سازمانی

210جهاداکبر- تهرانسند رسمیمسکونی2,901زمین بی تی اس پیامبرغربی  جهاداکبرخانه  سازمانی

263ده حقی- افسریه - تهرانسند رسمیمسکونی2,469زمین بی  تی  اس  آهنگ افسریه  خانه  سازمانی

1,140 دی قم 19سند رسمیاداری2,442زمین امور مشترکین  موبایل قم

200شادآلویی- تهرانپارس- تهرانسند رسمیمسکونی 2,102زمین بی تی اس  م  پروین  تهرانپارس خانه  سازمانی

210آیت اهلل کاشانی-تهرانسند رسمیمسکونی1,615زمین بی  تی  اس آیت اهلل  کاشانی  خانه  سازمانی

210خ پیامبر -میدان نور- تهرانسند رسمیمسکونی1,354زمین مرکز بی  تی  اس  میدان  نور پارک زیتون

12خوش کمیل- تهرانسند رسمیمسکونی228زمین مرکز بی  تی  اس  خیابان  خوش
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420کوشش- سهروردیسند رسمیمسکونی146زمین خ سهروردی

276دیزج- مرند- تبریزسند رسمیاداری141زمین بی  تی  اس  فلکه  ترمینال مرند

229مطهری- خزانه بخارایی- تهران سند رسمیمسکونی42زمین مرکز بی  تی  اس  خزانه  بخارائی  خ بهزادپور

100-خراسان جنوبی تفتسند رسمیاداری30زمین بی  تی  اس  دوم  تفت

33,000روستای کردان- کرجسند وکالتیصنعتی- انبار119,886زمین انبارکردان

11,332نرسیده به کردستان- خیابان ونک سند وکالتیاداری 103,000(برج همراه)زمین ساختمان نوآور 

5,640کوهسار- تهرانسند وکالتیاداری90,218زمین مرکز شهید کاظمیان

2,597میدان توحید- تهرانسند وکالتیاداری73,466زمین مرکز توحید

1,680میدان راه آهن- تهرانسند وکالتیاداری28,197زمین مرکز شهید رمضانی

450نیایی- فردوسی سند وکالتیمسکونی19,303زمین ساختمان  میدان  فردوسی

152 غربی196خ - شهید باقری - تهرانسند وکالتیمسکونی2,902زمین بی تی اس تهرانپارس باقری چمران  خانه سازمانی

308چهارباغ- جنت آباد مرکزیسند وکالتیمسکونی2,237زمین بی  تی  اس  جنت  آبادچهارباغ خانه  سازمانی

226خ محمد ابراهیم- باغ فیض- تهرانسند وکالتیمسکونی2,146زمین بی  تی  اس  باغ فیض  هجرت  خانه  سازمانی

200جهان آراء- یوسف آباد- تهرانسند وکالتیمسکونی2,089زمین بی  تی  اس یوسف آباد جهان  آراخانه  سازمانی

243جانبازان - تهرانسند وکالتیمسکونی1,151زمین بی  تی  اس  گلبرگ جانبازان  خانه  سازمانی

168نرسیده به کوکاگوال- پیروزیسند وکالتیمسکونی867زمین بی  تی  اس  پیروزی  خ پرستار خانه  سازمانی

109شکوفه - پیروزی - تهرانسند وکالتیمسکونی201زمین بی  تی  اس  خ پیروزی  نیکنام خانه  سازمانی

 65جاده قدیم کرج خیابان خلیج خیابان بهشتیمبایعه نامهاداری607,314زمین انبار خلیج ضلع شمال

7,000خ دماوند بعد از امام علیمبایعه نامهصنعتی- انبار355,169تهران نو-زمین  دماوند

35350کیشا کوی نصر خ مبایعه نامهمسکونی30,029زمین گیشا کوی نصر

390خ خسرو جنوبی- ستارخانمبایعه نامهمسکونی 17,007زمین ستارخان خسرو جنوبی

330چیذر مهدیزادهمبایعه نامهمسکونی6,943زمین بی  تی  اس  قیطریه  خ سلیم  خانه  سازمانی

300نبش آذربایجان-خیابان آزادیمبایعه نامهمسکونی4,984زمین خیابان آذربایجان

252خ ولیعصر محمودیه- تهرانمبایعه نامهمسکونی3,506زمین بی  تی  اس  محمودیه  خانه  سازمانی

2,000قزوین خ امام خمینی مرکز موبایل قزوینمبایعه نامهاداری 3,471زمین  مرکز موبایل قزوین

1,000شهرریمبایعه نامهاداری1,046زمین مرکز بی  تی  اس  شهرری

80شهرک شهید رجایی- یزدمبایعه نامهاداری37زمین بی تی اس بعثت   شهید رجائی  یزد

35طبس- خراسان جنوبیمبایعه نامهتجاری20زمین بی  تی  اس  دوم  طبس

12ابرکوه- یزد مبایعه نامهاداری5یزد- زمین بی تی اس ایثارگران  ابرکوه   

24روستای کلیبر- آذربایجان شرقیمبایعه نامهزمین بی تی اس1زمین بی  تی  اس  آبش  احمد کلیبر

510خ شهید عراقی - تهران دانک6 دانگ از 3- سند مشاعمسکونی 5,660زمین بی  تی  اس  شهید عراقی   خانه  سازمانی

250غیبی- دستواره فاقد سندمسکونی2,057زمین خانه  سازمانی  قدس

250دستواره- تهران فاقد سندمسکونی1,732زمین بی  تی  اس  بزرگراه  دستواره  خانه  سازمانی

پراکنده در سطح کشورعمدتا وکالتیBTSعمدتا محل نصب 83,904(BTSعمدتا محل نصب )سایر 

4,028,374

ساختمان؛
1,500مرکز مخابرات ولیعصر- شیراز سند رسمیاداری240,00718,667221,339ساختمان دیتا سنتر شیراز

14,224گلوبندک روبروی دادگاه تجدیدنظر تهرانسند رسمیاداری226,33595,255131,081(خیابان خیام) 2ساختمان  شماره 

2,000اصفهان جاده آتشگاه جنب خ وحدتسند رسمیاداری 90,00018,00072,000ساختمان شهید منتظری

3,028اتوبان باباییسند رسمیاداری84,49350,87733,616ساختمان مرکز تلفن شهید بابائی

3,783بلوار سجاد بلوار شاهد- مشهدسند رسمیاداری69,42258,98410,437ساختمان ساختمان هالل احمرمشهد

848خ پاستور جنب نهاد ریاست جمهوری- تهرانسند رسمیاداری54,24121,68132,560ساختمان ملک پاستور دولت همراه

1,384خیابان مطهری نبش کوچه نسترن-خرم آبادسند رسمیتجاری-اداری39,93118,37721,554ساختمان خرم آباد

2,180عظیمیه کرجسند رسمیاداری36,42336,4230ساختمان عظیمه کرج
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805قم خ حافظسند رسمیاداری26,6863,26223,424ساختمان قم مرکز دیجیتال

654فلک افالک-خرم آبادسند رسمیمسکونی18,6201,44817,172ساختمان مسکونی شهر خرم آباد

2,357خ ونک نرسیده به کردستان- ونکسند رسمیاداری-تجاری3149,45163,95085,501ساختمان شماره 

675عالمه جنوبی- سعادت آباد- تهرانسند رسمیمسکونی4,7722,7132,059ساختمان سعادت  آباد عالمه  خانه  سازمانی

471 نبش تیمسار تیموری13گیشا خ سند رسمیمسکونی 11,5808,6922,888ساختمان  گیشا

4مرکز مخابرات - محله طالب- مشهدسند رسمیاداری8,6334,8253,808ساختمان مرکز طالب مشهد

1,000خ شهید باهنر خ امیر سلیمانی- خ نیاوران سند رسمیباغ 7,7553,8623,893ساختمان باغ امیرسلیمانی

696عسگری- جنت آباد شمالی سند رسمیمسکونی7,2344,3242,910ساختمان بی  تی  اس  جنت  آبادعسگری  خانه  سازمانی

30476ک گلستان -اشرفی اصفهانیسند رسمیمسکونی7,1514,2552,897پی - 30  اشرفی  اصفهانی  خانه  سازمانی  گلستان BTSساختمان 

699خ فرجام خ سراج ک ش عزیز محمدی سند رسمیمسکونی6,7914,0802,710ساختمان بی  تی  اس  فرجام  شرقی  سراج خانه  سازمانی

320جهاداکبر- تهران پیامبرسند رسمیمسکونی4,8092,8371,972ساختمان بی  تی  اس  جهاداکبرپیامبرغربی خانه  سازمانی

408خ مرغاب- سهروردی- تهرانسند رسمیمسکونی 4,1992,3321,867واحد خ خرمشهر مرغاب10ساختمان 

396بلوار دهکدهالمپیک- تهران سند رسمیمسکونی3,4442,0791,365ساختمان بی  تی  اس  دهکده  المپیک خانه  سازمانی

150 متری آهنگ45خیابان پیروزی بلوار ابوذر سند رسمیمسکونی2,6761,6171,059ساختمان بی  تی  اس  بلوار آهنگ خانه  سازمانی

108خ کوشش- سهروردیسند رسمیمسکونی2,5601,4441,116واحد آپارتمان  خ سهروردی  کوشش 6

300 غربی196- تهرانسند رسمیمسکونی2,4341,457977بی تی اس تهرانپارس بلوارچمران  خانه سازمانی

425قیطریه مهرهشتمسند رسمیمسکونی2,3671,3231,043ساختمان قیطریه مهر هشتم

710ابراهیمی جنوبی- بلوار فردوس- تهرانسند رسمیمسکونی2,2952,2950ساختمان  فردوس

380 راه قصر4نرسیده به -تهرانسند رسمیمسکونی2,0179791,038ساختمان اندیشه یکم

390بلوار گلستان بلوار گیتی- تهرانسند رسمیمسکونی1,711905805دوما- ساختمان بی تی اس مدرس بلوار آفریقا

9304بوستان - بزرگراه صدرسند رسمیمسکونی1,464872592ساختمان بی  تی  اس  بنی  هاشم  خانه  سازمانی

585ک آذرنیا کوچه پارس- اختیاریه شمالیسند رسمیمسکونی1,453878575ساختمان بی  تی  اس  اختیاریه  خانه  سازمانی

103پارک زیتون- میدان نورسند رسمیمسکونی1,4351,4350ساختمان مرکز بی  تی  اس  میدان  نور پارک زیتون

179جنب ترمینال شهری- میدان رسالتسند رسمیاداری1,4271,4270ساختمان امور مشترکین کمند

450ک نیایی- میدان فردوسیسند رسمیمسکونی697396301ساختمان خانه  سازمانی  م  فردوسی

2,630ده حقی- بلوار بسیجسند رسمیمسکونی663364299بلوار ا)ساختمان بی  تی  اس  افسریه  م  بسیج خانه  سازمانی 

134197تهرانپارس خیابان سند رسمیمسکونی630348282بهارخانه سازمانی134ساختمان بی  تی  اس تهرانپارس  خ

380راه قصر 4- تهرانسند رسمیمسکونی605344262ساختمان ساختمان  شریعتی  خ بسطامی

285امیرآباد آزادگان - تهرانسند رسمیمسکونی589331258بی  تی اس  بزرگراه  کردست)ساختمان خانه  سازمانی  کردستان  

151عراقی- تهرانپارسسند رسمیمسکونی335186149ساختمان بی  تی  اس  شهید عراقی  خانه  سازمانی

905بلوار ابوذرسند رسمیمسکونی 238137101ساختمان مستحدثات خانه سازمانی نبرد

54زیر پل صدر- دیباجی شمالیسند رسمیمسکونی86860ساختمان مرکز بی  تی  اس  بزرگراه  صدردیباجی

1,079رشت روبروی فرمانداریسند رسمیاداری75688 رشتMSCساختمان 

1,420مرکز کن-شهر زیبا سند رسمیمسکونی572730ساختمان خانه سازمانی  کوی  کن

396دهکده المپیکسند رسمیمسکونی301416ساختمان آپارتمان دهکده المپیک

1,000خ مفتح روبروی آتش نشانی- تبریزسند وکالتیاداری360,00048,000312,000ساختمان ملک مرکز قاضی تبریز

2,945خازنی- نصرت- میدان توحیدسند وکالتیاداری44,00230,25513,747ساختمان مرکز توحید

4,847خیابان کوهسار جنب آتش نشانیسند وکالتیاداری40,01723,60816,409ساختمان مرکز شهید کاظمیان

1,150میدان راه آهن- تهران سند وکالتیاداری36,67821,90114,777ساختمان مرکز شهید رمضانی

306ک محمد ابراهیم- باغ فیض- تهرانسند وکالتیمسکونی14,4638,4166,047ساختمان بی  تی اس  باغ فیض محمدابراهیم خانه سازمانی

540چهار باغ-  جنت آباد- تهرانسند وکالتیمسکونی 4,9252,9212,004ساختمان بی  تی  اس جنت  آباد چهارباغ خانه  سازمانی

353خ جهان آراء- کردستان- تهرانسند وکالتیمسکونی3,3692,0271,342ساختمان بی  تی  اس  یوسفآباد جهان آراخانه  سازمانی

52خ نیکنام- پیروزیسند وکالتیمسکونی22913297ساختمان بی تی اس  خ پیروزی  نیکنام  خانه  سازمانی

95خ پرستار- خ پیروزیسند وکالتیمسکونی21412391ساختمان بی  تی  اس  پیروزی  خ پرستار  افراسیابی خانه  سازم
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270کمیل- خوشسند وکالتیمسکونی1471470ساختمان مرکز بی  تی  اس  خیابان  خوش

620چیذر خ شهید سلیمی خ مهدی زادهسند وکالتیمسکونی904248ساختمان چیذر مهدیزاده

287ک صفایی- جانبازان-گلبرگسند وکالتیمسکونی 704228ساختمان بی تی اس  خ گلبرگجانبازان  خانه  سازمانی

50کامور- بزرگراه صدرفاقد سندمسکونی 1,190719471ساختمان بی  تی اس  بزرگراه  صدرکامورخانه  سازمانی

138بلوار دستوارهفاقد سندمسکونی280169111ساختمان بی تی اس  بزرگراه  دستواره  خانه  سازمانی

14,224خ ونک نرسیده به کردستان- ونکمبایعه نامهاداری792,678788,4044,274(برج همراه)ساختمان  نوآور 

30مجموعه انبارهای خلیج- جاده مخصوصمبایعه نامهصنعتی- انبار170,24733,125137,122ساختمان انبار خلیج ضلع شمال

900توانیر ک روزمبایعه نامهمسکونی80,67242,48038,192ساختمان توانیر

440-روبروی وزارت کار- تهرانمبایعه نامهمسکونی3,4461,7601,686خانه سازمانی خیابان آذربایجان

2,000اتوبان قم به سمت اراکمبایعه نامهصنعتی-انبار2,0158101,204ساختمان انبار ترانزیت  قم

403,023خیابان ونک پالک مبایعه نامهاداری40415123292پالک - ساختمان مشترکین و متقاضیان ونک 

187خ فتحنایی- خ دماوندمبایعه نامهمسکونی17355119ساختمان بی  تی  اس  خ دماوند فتحنائی  خانه  سازمانی

2,776نبش شاد- ستارخانمبایعه نامهاداری-انبار22913ساختمان کاریر جمشیدیه مجتمع مخابراتی  شهید یگانه

14,224خ وحدت اسالمی نرسیده به چهارراه شاهپور-تهرانمبایعه نامهانبار1148ساختمان انبارو تعمیرگاه  خ وحدت  اسالمی  سایت

1,674خزانه بخارائیمبایعه نامهمسکونی- اداری990ساختمان مرکز بی  تی  اس  بخارائی  پاساژ ابریشم

652غرب به شرق بزرگراه محالتی نرسید به امام علیمبایعه نامهانبار440ساختمان سایت  انبار غیاثی

1,539بلوار کشاورز، نرسیده به خیابان حجاب خ عبداهلل زادهسند رسمیمسکونی64,984064,984در جریان ساخت- ساختمان بولوار کشاورز

92720میدان هروی، خ شهید موسوی، پالک سند رسمیتجاری مسکونی94,915094,915در جریان ساخت- ساختمان هروی

16,500اتوبان کردستان خیابان زاینده رود جنب مجتمع قضاییسند رسمیاداری- تجاری561,5760561,576در جریان ساخت- ساختمان پردیس

10,307خ ونک بعد از تقاطع کار و تجارت، ساختمان ستاره ونکسند رسمیاداری- تجاری 552,9680552,968در جریان ساخت- ساختمان ستاره ونک

عمدتا مسکونی29,16616,67212,494(عمدتا خانه های سازمانی)سایر 

3,986,7951,465,8142,520,981


