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هرمزگان

 //سال سی ام //

زمان پیش فروش بلیط سفرهای دریایی

ایران

جهان
ایرانیهارتبهپنجمرزروهتل

می طلبد که این خدمات به بهترین شکل و در سریع ترین زمان ممکن
به حادثه دیدگان ارائه شود.
جاذبه های گردشگری در جزایر هرمزگان

از  17جزیره ایرانی در خلیج فارس 14جزیره آن متعلق به هرمزگان
است که هریک دارای قابلیت ها و ظرفیت های فراوان گردشگری است
بطوری که بسیاری از گردشگران بویژه ایرانگردان و جهانگران بخشی از
اوقات خود را صرف دیدن این جاذبه ها که بصورت طبیعی و تاریخی
نمایان است ،می کنند.این جزایر به عنوان میراث ماندگار در وسط آبهای
نیلگون خلیج فارس و مرزهای آبی کشورمان قرار دارند که مرزدارانی
وفادار آنها را حفاظت می کنند و در فصل های مختلف بویژه در نوروز
پذیرای جمع زیادی از مسافران هستند.جزیره زیبای کیش که شهرت
جهانی دارد عالوه بر مراکز خرید متعدد  ،دارای مکانهای گردشگری
همچون شهر حریره ،کشتی یونانی ،شهر زیرزمینی کاریز ،خانه مردم
شناسی و جزیره مرجانی است.پارک دولفین ها ،سواحل مناسب برای
شنا و آب زالل اطراف این جزیره موجب شده گردشگران بخشی از وقت
خود را در کنار آب و پرداختن به ورزش های آبی صرف کنند.جزیره
قشم نیز با یک هزارو  500کیلومتر مربع دارای مراکز خرید متعدد است
و به عنوان بزرگترین جزیره با جاذبه های گردشگری غار نمکی بصورت
قندیل  ،جنگل های حرا  ،تماشای دلفین ها در جزیره هنگام  ،پرورشگاه
کروکودیل در این جزیره  ،دره ستارگان ،غار خربس ،جزایر ناز ،قلعه
پرتغالی و تخم گذاری الک پشت ها دراین فصل به استقبال مسافران
نوروزی می رود.در جزیره الرک نیز بسیاری از مسافران با چادرهای
مسافرتی یک تا دو شب را در این جزیره بسر می برند و از بازارچه
محلی که شامل صنایع دستی و موادغذایی است خرید می کنند.جزیره
هرمز هم از نقاط دیدنی و به قلعه پرتغالی ها و خاک سرخ معروف
است و مردمانی خونگرم و مهمان نواز در طول سال بویژه ایام نوروز
ازگردشگران پذیرایی می کنند .جزایر دیگر نظیر الوان نفتی و مسکونی
 ،فارور و هندورابی نیز زیستگاه پرندگان دریایی ،ابوموسی و تنب های
بزرگ وکوچک هم دارای نقاط دیدنی بوده و شماری از مسافران برای

اداره بازاریابی گردشگری و تجارت دبی در جدیدترین آمار خود اعالم کرد که ایرانیها
رتبه پنجم رزرو اتاق در هتلهای دبی را از آن خود کردند .به گزارش فارس ،اداره بازاریابی
گردشگری و تجارت دبی اعالم کرد ،ایرانیها به لحاظ رزرو اتاق در هتلهای دبی در
میان 10ملیت نخست ،در رتبه پنجم قرار دارند.بر این اساس ،بخش خدمات رفاهی برای
سکونت مسافران دبی در سال  2014با رشد  5.6درصدی به نسبت سال  2013مواجه
شده است 11 .میلیون و  659هزار و  578رزرو شبانه اتاق در سال گذشته میالدی در
دبی به ثبت رسیده است.بر اساس این آمار 10 ،ملیت نخست مهمانان هتلهای دبی در
سال  2014تقریبا نسبت به سال  2013تغییری نکرده و تنها جایگاهها تغییراتی داشته
است.در ژانویه تا دسامبر  ،2014عربستان بار دیگر در جایگاه نخست قرار گرفت و پس
از آن ،هند ،انگلیس ،آمریکا ،ایران ،عمان ،چین ،کویت ،روسیه و آلمان قرار گرفتهاند.

غالمرضا منوچهری گفت :هدف از بهره برداری از این سکوهای جدید دریایی تامین و جبران
کمبود گاز زمستانی و افزایش تامین امنیت گازرسانی زمستانی به نیروگاههای برق کشور بوه
است.مدیرعاملشرکتمهندسیوساختتاسیساتدریاییایرانبااشارهبهافزایشتولیدگاز
در پارس جنوبی گفت :ایران در طراحی ،ساخت و راه اندازی سکوها و خطوط لوله دریایی نفت
وگازبهخودکفاییرسید.غالمرضامنوچهریبابیاناینکهازابتدایسالجاریتاکنونسکوهای
دوموسومدریاییطرحتوسعهفاز ۱۲بهعنوانبزرگترینفازپارسجنوبیدرخلیجفارسنصبو
راهاندازیشد،گفت:هدفازبهرهبرداریازاینسکوهایجدیددریاییتامینوجبرانکمبودگاز
زمستانیوافزایشتامینامنیتگازرسانیزمستانیبهنیروگاههایبرقکشوربوهاست.مدیرعامل
شرکتمهندسیوساختتاسیساتدریاییایرانبااعالماینکهافزایشتولیدگازازپارسجنوبی
منجربهکاهشوابستگیبهگازوارداتیازترکمنستانشدهاستتصریحکرد:اگرتاسهسالقبل
برایافزایشواردات ۱۰میلیونمترمکعبیگازازترکمنستانبایدسفرهایمتعددیبهعشقآباد
انجاممیگرفتاماامروزباافزایشتولیدگازدراینمیدانمشترکمذاکراتیبرایصادراتگازبه
کشورهاییهمچونعراقوکشورهایحاشیهجنوبیخلیجفارسآغازشدهاست.

استراحت و آرامش و ماهیگیری به این مناطق سفر می کنند.

رفع مشکالت هرمزگان باید قبل از آغاز تعطیالت نوروز

استاندارهرمزگان اخیرا در ستاد تسهیالت سفر گفت که مدیریت استان
به صورت یکپارچه و هماهنگ آماده پذیرش مسافران و گردشگران
نوروزی است و برخی مسایل و مشکالت نیز باید تا قبل از آغاز تعطیالت
رفع شود .جاسم جادری افزود :زمینه کار در کمیته های تخصصی ستاد
خدمات سفر استان ایجاد شده و دستگاه های اجرایی طبق برنامه های
ارایه شده به اجرای وظایف خود در تعطیالت نوروز بپردازند.وی بیان
داشت :سال گذشته در تعطیالت نوروز با همکاری و هماهنگی مناسبی
که در هرمزگان صورت گرفت نوروز بسیار خوبی با کمترین حادثه برای
مسافران ایجاد شد و امیدواریم نوروز  94نیز با ارایه خدمات مناسب و
بدون خطر همراه باشد.وی با اشاره به جمعیت زیاد برای سفر به جزایر
قشم و هرمز از طریق بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس ،اظهارکرد:
تدبیر مناسب برای جلوگیری از معطلی مردم در این بندر و افزایش باجه
های فروش بلیت و افزایش تعداد شناورها اندیشیده شده تا مسافران با
مشکلی مواجه نشوند.استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه در
نشست های ستاد خدمات سفر استان باید مدیران مناطق آزاد قشم نیز
حضور داشته باشند ،گفت :از طرف فرماندار قشم و مدیران سایر دستگاه
های اجرایی نگرانی ها و ناهماهنگی هایی در این خصوص مطرح شده
و مشکالتی از جمله در زمینه آتش نشانی و آمبوالنس در این جزیره
وجود دارد.

ظرفیت سازی برای انجام هفت میلیون نفر سفر دریایی ایمن در نوروز
94

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه
تمرین آمادگی برای نظارت هرچه بیشتربر سفرهایی دریایی انجام
شده گفت :برای هفت میلیون نفر سفر دریایی در نوروز  94ظرفیت
سازی شده وبا توجه به این حجم سفر و به منظور افزایش توان
ناوگان ایمنی و نجات در سوانح دریایی ،هم اکنون تعداد شناورهای
ناجی استان از شش به هفت فروند افزایش یافته است.مهدی نوفرستی

نوروز با تدارک هفت میلیون نفر
سفر دریایی در هرمزگان
افزود :همچنین در همین راستا سه پست اسکله برای همیاران ناجی
احداث شده و همچنین امکان نجات مصدومان دریایی توسط بالگرد در
شب فراهم شده است و  32تیم همیار ناجی  ،تیم های امداد و نجات
دریایی هرمزگان را همراهی خواهند کرد.وی با اشاره به اجرای طرح
ساماندهی سفرهای دریایی در هرمزگان تصریح کرد :این طرح در چهار
بخش ایمنی مسیر تردد ،ایمنی بنادر مسافری ،ایمنی شناورها و اطالع

رسانی از  25اسفند آغاز و تا نیمه فروردین سال آینده ادامه خواهد
داشت درهمین راستا مانوری با هدف سنجش توان فنی و عملیاتی
نیروهای درگیر در عملیات جستجو و نجات و مقابله با آلودگی دریایی
اجرا شد.معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
با اشاره به اجرای مانور استانی جستجو ،نجات دریایی و مقابله با آلودگی
در آب های جزیره قشم گفت :در این مانور ارتباط بین هوا و دریا و

هماهنگی بین این دو توسط نیروهای این اداره کل تمرین شد و توان
آنها برای اجرای این عملیات مورد ارزیابی قرار گرفت.نوفرستی همچنین
به اهمیت نحوه مدیریت این گونه عملیات تاکید کرد و یادآور شد :این
مانور نشان داد که مدیریت این عملیات در بخش های مختلف در چه
سطح از توانمندی و اشراف قرار دارد.وی به تعدد وقوع حوادث دریایی در
آب های محدوده استان هرمزگان اشاره کرد و گفت:افزون بر 75درصد
حوادث دریایی کشور که دارای شرایط اضطرار و نیازمند عملیات امداد و
نجات هستند دراین محدوده اتفاق می افتد و در نتیجه الزم است دانش،
مهارت و تجربه همکاران بخصوص در عرصه هماهنگی بین خشکی و
دریا و کشتی با کشتی هر چه بیشتر افزایش یابد.نوفرستی در پیش
بودن سفرهای نوروزی را نیز یکی دیگر از دالیل برگزاری این مانور
دانست و خاطرنشان کرد :امسال نیز مانند سنوات گذشته چند روز مانده
به تحویل سال نو ،حجم وسیعی از مسافران از سراسر کشور به سمت
شهرها و جزایر استان هرمزگان سرازیر می شوند و چون بخش عمده این
سفرها از طریق دریا انجام می شود ما باید ایمنی این سفرها را تضمین
کنیم و این مانور ضعف ها و کمبودها را در این خصوص نشان می دهد.
به منظور آمادگی هرچه بیشتر  ،مانور استانی جستجو ،نجات دریایی و
مقابله با آلودگی با شرکت شش فروند شناور ،یک فروند بالگرد ،افزون بر
70نفر نیروی عملیاتی و 80نفر نیروهای مستقر در مراکز کنترل دریایی،
هوایی و اضطراری با مشارکت نیروهای هوایی ،دریایی و دریابانی ارگان
های مرتبط با دریا و بخصوص همیاران ناجی در حد فاصل بندرشهید
ذاکری قشم و بندر شهید حقانی هفته جاری برگزار شد.استان هرمزگان
با برخورداری از 14جزیره ،و  10بندر مسافری و بزرگترین ناوگان
سفرهای دریایی به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران زمین
شناخته می شود.نیمه دوم هر سال با مساعد شدن آب و هوا ،میلیون
ها مسافر و گردشگر به شهرهای ساحلی این استان سفر کرده و در
مسیرهای بین سرزمین اصلی و جزایر خلیج فارس ،سفر دریایی را تجربه
می کنند.در تعطیالت عید سال  93هرمزگان پذیرای حدود  9میلیون
نفر مسافر بود که حدود پنج میلیون نفر از جزایر استان دیدن کردند.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران

اداره امور شعب استان هرمزگان

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان هرمزگان درنظر دارد  ،قسمتی ازامالک مازاد خود را ازطریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده دروضعیت موجود

وبه صورت نقدی واقساط بدون متصرف ومتصرف دار به فروش برساند متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر  ،بازدید ازامالک ،دریافت اسناد مزایده

( برگه های شرایط شرکت در مزایده ) وتسلیم پیشنهادات خود تا ساعت  12روز  93/12/23درمحل این بانک واقع در بندرعباس گلشهر جنب بیمارستان کودکان

بانک ملی ایران طبقه سوم دایره سرمایه انسانی مراجعه نمایند

واگذار می گردد ( هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود)
 -7برای کلیه امالک  ،بازدید الزامی است ودروضعیت موجود واگذار می گردد و برای امالک متصرف دار تخلیه ملک برعهده خریدار است
 -8امالک سرقفلی هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و درصورت لزوم تغییر کاربری برعهده خریدار است
 -9امالکی که به صورت نقد واقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد

توضیحات :

 -1بانک ملی ایران درقبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

 -10هزینه آگهی وکارشناسی برعهده خریدار است ومشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً دروجه بانک واریز نماید

 -2پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر  ،مخدوش  ،مبهم و مشروط مردود است

 -11متقاضیان خرید می بایست مبلغ  200000ریال به حساب بستانکاران موقت در وجه اداره امور شعب استان هرمزگان نزد شعبه گلشهر بندرعباس واریز واصل

 -3رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است

 -4سپرده ( ودیعه ) شرکت درمزایده معادل  5درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران دروجه اداره امور
شعب استان هرمزگان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت درمزایده تحویل دهند

 -5کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک درساعت  10صبح روز  93/12/25سالن جلسات طبقه اول بانک ملی اداره امور شعب استان هرمزگان

واقع در بندرعباس  -گلشهر جنب بیمارستان کودکان  -بانک ملی ایران دراداره امور بازگشایی خواهد شد لذا متقاضیان می توانند درموعد یاد شده با ارائه کارت

شناسایی درجلسه مذکور شرکت نمایند

 -6امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل وتقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه درارتباط با نقل وانتقال وسایر موارد برعهده خریدار

رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند
 -12متقاضیان خرید امالک به صورت نقد واقساط می بایست دربرگه های شرایط شرکت درمزایده ( که به صورت نقد و اقساط دراختیار ایشان قرار می گیرد )
صراحت ًا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظربراساس جدول ذیل نمایند
 -13درصورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران  ،به طور مساوی باشد  ،اولویت فروش با شرایط نقدی است
 -14نحوه فروش امالک مازاد بانک به شرح ذیل اعالم می گردد

ردیف

شرح

2

برای امالک کاربری تجاری  ،مسکونی واداری به صورت 50درصد نقد و 50درصد الباقی دراقساط ماهیانه برای مدت یکسال بدون احتساب سود

3

برای امالک کاربری تجاری  ،مسکونی اداری به صورت 50درصد نقد و 50درصد الباقی اقساط برای مدت  24ماه با سود  24درصد

4

برای امالک کاربری تجاری  ،مسکونی اداری به صورت 50درصد نقد و  50درصد الباقی اقساط برای مدت  36ماه با سود  26درصد

5

برای امالک کاربری صنعتی  ،کشاورزی ودامداری درصورت  30درصد نقد و 70درصد الباقی برای اقساط یک ساله بدون احتساب سود

6

برای امالک کاربری صنعتی  ،کشاورزی دامداری درصورت  30درصد نقد و 70درصد الباقی برای اقساط دوساله با نرخ سود 22درصد

7

برای امالک کاربری صنعتی  ،کشاورزی و دامداری درصورت  30درصد نقد و 70درصد الباقی برای اقساط سه ساله با نرخ سود  24درصد

8

امالک متصرف دار فقط به صورت نقدی وبا ارائه کارت وکالت نامه بالعزل به فروش می رسد

1

چــــهرههــــــا

کاال از بازارهای کیش و قشم محدود نمی شود و سفرهای دریایی به
جزایر 14گانه از دیگر جاذبه های استان است که هر ساله خیل عظیمی
از هموطنان در این بخش هزینه می کنند.سفرهای دریایی نیازمند
نظارت بیشتر بویژه در امکانات امداد ونجات فردی نظیر جلیقه نجات
و دستگاههای ناوبری و اطالع رسانی در بخش ایمنی شناورها است.
البته احتیاط و رعایت نکات ایمنی توسط صاحبان شناورها و افراد به
هنگام سوار و پیاده شدن از شناورها و حتی درطول مسیر شرط سالمت
است که در مواردی مسافران رعایت نمی کنند ودچار مشکل می شوند.
به واسطه شرایط آب وهوایی و ایجاد ظرفیت های سفرهای دریایی
مثل اسکله  ،بندر ،شناور و لندینگ کرافت و شرایط ساحلی که در
استان هرمزگان فراهم شده به پایتخت سفرهای دریایی ایران در جنوب
معروف است و تردد در ایام نوروز نسبت به روزهای دیگر افزایش می
یابد و نیازمند نظارت و هدایت بیشتر است.با اینکه هرمزگان دارای 32
بندر بوده ولی امکان تردد از هر بندر و سفردریایی برای مسافران فراهم
نیست وممکن است مخاطراتی بوجود بیاید لذا تدارک سفرها از مکان
های مشخص مثل بندر شهید باهنر ،بندر شهید حقانی  ،بندر پهل،
الفت قشم  ،شهید ذاکری  ،بندرلنگه  ،بندر چارک  ،بندر آفتاب و
بندرگاه کیش پیش بینی شده است.مسووالن استان از مدتها پیش به
واسطه تجربه سالهای قبل برای استقبال از مسافران نوروزی در خشکی
و دریا برنامه ریزی و درنشست های خود مشکالت و نیازها را رفع کرده
اند که سفر مسافران نوروزی به استان بویژه در حوزه دریا بی خطر باشد.
با توجه به انجام ساالنه افزون بر 15میلیون سفر دریایی درهرمزگان ،
که افزون بر 95درصد کل سفرهای دریایی کشوربوده وهمچنین تردد
کشتی های بزرگ تجاری و شناورهای ساحلی در آب های این استان،
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خودکفایی جدیدگازی ایران

ساعت -24مدیرعامل کشتیرانی والفجر زمان پیش فروش بلیط سفرهای دریایی را
اعالم کرد.مدیرعامل کشتیرانی والفجر از آمادگی این شرکت جهت جابه جایی مسافران
دریایی در ایام نوروز خبر داد.بر اساس اعالم روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران ابراهیم عزیزآبادی در این باره گفت :کشتی های مسافری ناوگان کشتیرانی والفجر
در تعطیالت نوروزی در مسیرهای بندرعباس -شارجه ،بندرلنگه -کیش ،خرمشهر-
کویت ،خرمشهر -بصره به صورت رفت و برگشت فعالیت خواهند کرد .وی ادامه داد:
این سفرها با استفاده از کشتی های مدرن این شرکت از ۲۸اسفندماه سال جاری آغاز و
تا  ۱۴فروردین ماه سال  ۹۴ادامه پیدا خواهد کرد.مدیرعامل کشتیرانی والفجر همچنین
افزود :مسافران عالقه مند سفر از طریق بندرلنگه به کیش می توانند در صورت تمایل با
استفاده از خودروی شخصی خود که با کشتی های کشتیرانی والفجر حمل خواهد شد به
این جزیره سفر کنند .عزیزآبادی اظهار داشت :همچنین تورهای دریایی نیز در ایام نوروز
در شهر خرمشهر جهت جابه جایی مسافران دایر خواهد بود.

گروه اقتصادی:
درحالی که شهرهای دیگر کشور در فصل زمستان هوای سرد را تجربه
می کنند؛ هرمزگان با هوای بهاری  ،خود را برای استقبال از مسافران
نوروزی از جای جای ایران آماده می کند و برای هفت میلیون نفر سفر
دریایی برنامه ریزی کرده است.جاذبه سفر به هرمزگان فقط به خرید
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درصورت خرید نقدی 10درصدی تخفیف به خریدارداده خواهد شد ( برای کلیه کاربری ها )

ردیف

آدرس

نوع ملک

کاربری

مساحت عرصه

مساحت اعیان

مبلغ پایه مزایده

پالک ثبتی

وضعیت کنونی

توضیحات

1

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/ 14

1292911200

قطعه  4پالک ثبتی 3/3091

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود  -دارای پارکینگ

2

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

49/48

886681600

قطعه 5

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

3

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1292911200

قطعه 6

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود  -دارای پارکینگ

4

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1180911200

قطعه 7

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

5

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

49/48

886681600

قطعه 8

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

6

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1180911200

قطعه 9

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

7

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1250320960

قطعه 10

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود  -دارای پارکینگ

8

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

49/48

845118400

قطعه 11

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

9

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1250320960

قطعه 12

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود  -دارای پارکینگ

10

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1138320960

قطعه 13

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

11

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

49/48

845118400

قطعه 14

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

12

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1250320960

قطعه 15

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود -

13

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1250320960

قطعه 16

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

14

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

49/48

845118400

قطعه 17

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

15

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69/14

1250320960

قطعه 18

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود -دارای پارکینگ

16

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

94/33

1665049120

قطعه 19

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود  -دارای پارکینگ

17

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

94/33

1665045120

قطعه 20

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود  -دارای پارکینگ

18

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

94/33

1591094400

قطعه 21

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود  -دارای پارکینگ

19

بندرعباس  -بلوارا مام خمینی  -گلشهر  -روبروی جرثقیل پلیکا

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

94/33

1591094400

قطعه 22

متصرف دار

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود  -دارای پارکینگ

20

بندرعباس محل اوزیها جنب مسجد صحرا باغی کوچه موج 10

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

128

2582294400

2543/1

تخلیه

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

21

بندرعباس  -شهرک صنعتی شماره دو

کارخانه

صنعتی

2478/5

198/63

4106166400

14/271

تخلیه

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

22

جزیره کیش شهرک صدف فاز یک مجتمع 200واحدی بلوک  Tقطعه 8

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

41/88

1594790400

358

تخلیه

بازدید از ملک الزامی است  -فروش با وضعیت موجود

