
عرصهاعیان

کرجالبرز1

- کردان- ساوجبالغ

جنب پلیس راه کمال 

 15خیابان - آباد

- متری جهان نما

 جنوبی238قطعه 

175000137/716فاقد اعیانیصنعتیزمین
شرکت صنایع 

شیر ایران

کرجالبرز2

- کردان- ساوجبالغ

جنب پلیس راه کمال 

 15خیابان - آباد

- متری جهان نما

 جنوبی238قطعه 

175000137/717فاقد اعیانیصنعتیزمین
شرکت صنایع 

شیر ایران

شهریارتهران3

سه - کهنز- شهریار

نبش -راه فردوسیه

قوام

16000062/346فاقد اعیانیکشاورزیزمین
شرکت صنایع 

شیر ایران

تهرانتهران4

خیابان مقدس 

خیابان - اردبیلی

-کوچه جامی- کیهان

15 پالک 

مسکونیآپارتمان
اعیان حدود 

مترمربع208

طبقه 

دوم

عرصه ملک دارای پالک 

 24ثبتی به شماره 

 اصلی 3763فرعی از 

مفروز از پالک یک 

فرعی

شرکت صنایع 

شیر ایران
.انتقال وکالتی و قراردادی- فاقد سند رسمی

تهرانتهران5

خیابان مقدس 

خیابان - اردبیلی

-کوچه جامی- کیهان

15 پالک 

مسکونیآپارتمان
اعیان حدود 

مترمربع208

طبقه 

دوم

عرصه ملک دارای پالک 

 24ثبتی به شماره 

 اصلی 3763فرعی از 

مفروز از پالک یک 

فرعی

شرکت صنایع 

شیر ایران
.انتقال وکالتی و قراردادی- فاقد سند رسمی

تعداد 

طبقات
توضیحاتمالکشماره ثبت ملک

مشخصات امالک و اراضی قابل فروش گروه صنایع شیر ایران

استان

ف
دی

ر

کاربری نوع ملک
(مترمربع)مساحت 

آدرس ملک شهر



عرصهاعیان

تعداد 

طبقات
توضیحاتمالکشماره ثبت ملک

مشخصات امالک و اراضی قابل فروش گروه صنایع شیر ایران

استان

ف
دی

ر

کاربری نوع ملک
(مترمربع)مساحت 

آدرس ملک شهر

تهرانتهران6

خیابان مقدس 

خیابان - اردبیلی

-کوچه جامی- کیهان

15 پالک 

مسکونیآپارتمان
اعیان حدود 

مترمربع208

طبقه 

دوم

عرصه ملک دارای پالک 

 24ثبتی به شماره 

 اصلی 3763فرعی از 

مفروز از پالک یک 

فرعی

شرکت صنایع 

شیر ایران
.انتقال وکالتی و قراردادی- فاقد سند رسمی

تهرانتهران7

خیابان مقدس 

خیابان - اردبیلی

-کوچه جامی- کیهان

15 پالک 

مسکونیآپارتمان
اعیان حدود 

مترمربع208

طبقه 

دوم

عرصه ملک دارای پالک 

 24ثبتی به شماره 

 اصلی 3763فرعی از 

مفروز از پالک یک 

فرعی

شرکت شیر 

پاستوریزه 

پگاه اصفهان

.انتقال وکالتی و قراردادی- فاقد سند رسمی

تهرانتهران8

خیابان مقدس 

خیابان - اردبیلی

-کوچه جامی- کیهان

15 پالک 

مسکونیآپارتمان
اعیان حدود 

مترمربع208

طبقه 

چهارم

عرصه ملک دارای پالک 

 24ثبتی به شماره 

 اصلی 3763فرعی از 

مفروز از پالک یک 

فرعی

شرکت شیر 

پاستوریزه 

پگاه اصفهان

.انتقال وکالتی و قراردادی- فاقد سند رسمی

میدان نمازی- شیرازشیرازفارس9
ساختمان و 

زمین
اصلی7066فرعی از 53125243/356اداری

شرکت صنایع 

شیر ایران
.عرصه ملک وقفی است

10
آذربایجان 

غربی

آذربایجان 

غربی

 3کیلومتر - ارومیه

جاده دریا

کارخانه 

قدیم ارومیه
4749112/619/715: اعیان7635: عرصهصنعتی

شرکت پگاه 

آذربایجان 

غربی

سند به نام شرکت پگاه آذربایجان غربی 

(شرکت بورسی). است



عرصهاعیان

تعداد 

طبقات
توضیحاتمالکشماره ثبت ملک

مشخصات امالک و اراضی قابل فروش گروه صنایع شیر ایران

استان

ف
دی

ر

کاربری نوع ملک
(مترمربع)مساحت 

آدرس ملک شهر

11
آذربایجان 

غربی

آذربایجان 

غربی

 3کیلومتر - ارومیه

جاده دریا
717/619زراعیزمین

شرکت پگاه 

آذربایجان 

غربی

سند به نام شرکت پگاه آذربایجان غربی 

(شرکت بورسی). است

زنجانزنجان12

خیابان صدا و - زنجان

جنب اتحادیه - سیما

امکان

276320929/5214مسکونیساختمان
شرکت پگاه 

زنجان

زنجان زنجان13

خیابان صدا و - زنجان

جنب اتحادیه - سیما

امکان

2763201477/5214مسکونیساختمان
شرکت پگاه 

زنجان

فومنگیالن14
- فومن- جاده رشت

مالسرای شفت

دو قطعه 

زمین
باغ چای

و92322عرصه

 354475
58/610و58/268

شرکت پگاه 

گیالن

بم کرمان15
بلوار - بروات- کرمان

فرودگاه

کارخانه 

لبنیات 

پاستوریزه 

بم

300003084عرصهصنعتی
شرکت پگاه 

کرمان

جیرفتکرمان16
 جاده 12کیلومتر 

کهنوج- جیرفت

کارخانه 

لبنیات
382950000698تولیدی

شرکت پگاه 

کرمان

تهرانتهران17

شهرک - مرزداران

خیابان - ژاندارمری

الوند -شهید ابراهیمی

3پالک - 16

98.81412475مسکونیآپارتمان

شرکت 

بازرگانی 

صنایع شیر 

ایران

.پرداخت جهت خرید الزاماً نقدی میباشد

6800 عرصه



عرصهاعیان

تعداد 

طبقات
توضیحاتمالکشماره ثبت ملک

مشخصات امالک و اراضی قابل فروش گروه صنایع شیر ایران

استان

ف
دی

ر

کاربری نوع ملک
(مترمربع)مساحت 

آدرس ملک شهر

کالککرج18

خیابان شهید 

نبش - اسکندری

47پالک - کوچه سوم

120.00137.24مسکونیساختمان
یک 

طبقه
5322/22

شرکت پخش 

سراسری 

بازارگستر پگاه

فاقد سند رسمی

19
آذربایجان 

شرقی
ملکان

روستای - ملکان

مهماندار اولیا
604752.641زراعیزمین

شرکت شیر 

پاستوریزه 

پگاه 

آذربایجان 

شرقی

20
آذربایجان 

شرقی
مرند

بخش - قریه یالقوز آقاج

 تبریز15
576543.1337زراعیزمین

شرکت شیر 

پاستوریزه 

پگاه 

آذربایجان 

شرقی

گلپایگاناصفهان21
- خیابان امام خمینی

کوچه امینی
4293133465.9مسکونیساختمان

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

گلپایگان

خمینمرکزی22
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.6همکف27.85تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی23
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.28اول21.1تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان



عرصهاعیان

تعداد 

طبقات
توضیحاتمالکشماره ثبت ملک

مشخصات امالک و اراضی قابل فروش گروه صنایع شیر ایران

استان

ف
دی

ر

کاربری نوع ملک
(مترمربع)مساحت 

آدرس ملک شهر

خمینمرکزی24
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.31اول20.75تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی25
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.32اول27.85تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی26
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.35اول22.8تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی27
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.36اول24.9تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی28
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.38اول17.8تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی29
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.40اول35.15تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی30
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.3همکف20.9تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی31
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.4همکف19.3تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان



عرصهاعیان

تعداد 

طبقات
توضیحاتمالکشماره ثبت ملک

مشخصات امالک و اراضی قابل فروش گروه صنایع شیر ایران

استان

ف
دی

ر

کاربری نوع ملک
(مترمربع)مساحت 

آدرس ملک شهر

خمینمرکزی32
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.55اول24.5تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی33
پاساژ - خیابان شریعتی

سرمدی
616.5همکف30.75تجاریمغازه

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان

خمینمرکزی34

- خیابان امام خمینی

سکوی - کوچه طاهر

جمع آوری شیر

236.73.264مسکونیساختمان

شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 

لرستان


