
تاریخ شروع و پایان قراردادنام طرف قراردادردیف
مبلغ مال االجاره درج شده در 

قرارداد به ریال

کد رهگیری سامانه 

دادرس
آدرس ملک واگذارشده

مجتمع بهزیستی بوچیر –هرمزگان پارسیان 99/7/12/400/0003500الی 98/7/1مهد کودک بوچیر1

مجتمع بهزیستی بوچیر –هرمزگان پارسیان 1400/8/13/0000004403الی 99/8/1مهد کودک بوچیر2

مجتمع بهزیستی بوچیر –هرمزگان پارسیان 1401/8/16/000/00012377الی1400/8/1مهد کودک بوچیر3

4
بندرعباس شهر قلعه قاضی مجتمع بهزیستی قلعه قاضی99/8/12/000/0003497الی98/7/1(هدیه)مهد کودک قلعه قاضی 

بندرعباس شهر قلعه قاضی مجتمع بهزیستی قلعه قاضی1400/8/12/000/0004212الی99/8/1(هدیه)مهد کودک قلعه قاضی 5

بندرعباس شهر قلعه قاضی مجتمع بهزیستی قلعه قاضی1401/8/13/000/0001207الی1400/8/1(هدیه)مهد کودک قلعه قاضی 6

هرمزگان شهرستان بستک مجتمع شهید عبداللهی99/7/14/500/000129الی 98/7/1پیش دبستانی جناح7

هرمزگان شهرستان بستک مجتمع شهید عبداللهی1400/8/15/500/0004892الی99/8/1پیش دبستانی جناح8

هرمزگان شهرستان بستک مجتمع شهید عبداللهی1401/8/16/500/00012199الی1400/8/1پیش دبستانی جناح9

بندرعباس نخل ناخدا بعد از ترمینال99/8/122/000/000الی98/1/1شهید عیسی کریمی جامعه معلولین10

بندرعباس نخل ناخدا بعد از ترمینال1400/1/128/000/0004398الی99/1/1شهید عیسی کریمی جامعه معلولین11

بندرعباس نخل ناخدا بعد از ترمینال1401/1/1428/000/0007837الی1400/1/14شهید عیسی کریمی جامعه معلولین12

بندر لنگه چارک خیابان فلسطین1400/10/251/500/00012877الی99/10/25مثبت زندگی چارک13

بندر لنگه چارک خیابان فلسطین1401/10/253/000/00012381الی1400/10/25مثبت زندگی چارک14

بندر لنگه حسین آباد روبروی بنیاد مسکن1400/10253/500/0004511الی99/10/25آوای ساحل سالمت بندر لنگه15

16
بندر لنگه حسین آباد روبروی بنیاد مسکن1401/102511/000/00012383الی1400/10/25آوای ساحل سالمت بندر لنگه

بستک بهزیستی شهرستان99/9/12/800/000الی98/9/1شنوایی سنجی17

بستک بهزیستی شهرستان1400/9/14/000/0004443الی99/9/1شنوایی سنجی18

بستک بهزیستی شهرستان1401/9/14/500/00012198الی1400/9/1شنوایی سنجی19

بندرعباس بلوار جانبازان پشت اداره دخانیات1401/6/330/000/0008456الی1400/6/3برکه برهان آفرینش20

بندر لنگه جنب اداره بهزیستی99/3/101/000/00088الی98/3/1مرکز مشاوره همراز21

بندر لنگه جنب اداره بهزیستی1400/3/11/200/00012717الی99/3/1مرکز مشاوره همراز22

بندر لنگه جنب اداره بهزیستی1401/3/11/200/0008224الی1400/3/1مرکز مشاوره همراز23

ابوموسی اداره بهزیستی شهرستان99/7/11/600/000121الی 98/7/1مهد کودک ابوموسی24

ابوموسی اداره بهزیستی شهرستان1401/7/12/500/00010245الی1400/7/1مهد کودک ابوموسی25

رودان خیابان انقالب99/1/51/700/000149الی98/1/5مرکز راه زندگی26

رودان خیابان انقالب1400/1/52/0000/0004514الی99/1/5مرکز راه زندگی27



رودان خیابان انقالب1401/1/52/800/0009443الی1400/1/5مرکز راه زندگی28

بندرعباس تازیان مرکز سالمندان99/1/14/000/000147الی98/1/1سالمندان لقمان حکیم29

بندرعباس تازیان مرکز سالمندان1400/1/15/000/00012720الی99/1/1سالمندان لقمان حکیم30

بندرعباس تازیان مرکز سالمندان1401/1/145/000/0007834الی1400/1/14سالمندان لقمان حکیم31

 متر بعد از پاسگاه100بندرعباس ایسین 1400/6/110/000/00012875الی99/6/1مرکز پرپرواز32

 متر بعد از پاسگاه100بندرعباس ایسین 1401/6/113/000/0008235الی1400/6/1مرکز پرپرواز33

بلوار پاسداران جنب کمیته امداد امام خمینی99/3/207/000/000الی98/3/20فیزیو تراپی بستک34

بلوار پاسداران جنب کمیته امداد امام خمینی1400/3/208/000/000440الی99/3/20فیزیو تراپی بستک35

بلوار پاسداران جنب کمیته امداد امام خمینی1401/3/208/000/0008230الی1400/3/20فیزیو تراپی بستک36

میناب  جنب اداره بهزیستی99/2/12/600/000الی98/2/1سلمان ابن مضارب37

میناب  جنب اداره بهزیستی1400/1/53/200/0004192الی99/1/5سلمان ابن مضارب38

میناب  جنب اداره بهزیستی1401/1/143/200/0008225الی1400/1/14سلمان ابن مضارب39

رودان روستای برنطین1400/8/12/000/0004404الی99/8/1پیش دبستانی برنطین40

رودان روستای برنطین1401/8/12/000/00012166الی1400/8/1پیش دبستانی برنطین41

 متر بعد از پاسگاه100بندرعباس ایسین 99/3/15/000/000الی98/3/1مرکز فجر آسایش42

 متر بعد از پاسگاه100بندرعباس ایسین 1400/3/16/000/0004203الی99/3/1مرکز فجر آسایش43

 متر بعد از پاسگاه100بندرعباس ایسین 1401/3/16/000/0007764الی1400/3/1مرکز فجر آسایش44

بندرعباس سرخون99/7/12/000/00099الی 98/7/1مهدکودک سرخون45

بندرعباس سرخون1401/7/12/700/0008810الی1400/7/1مهدکودک سرخون46

بندرعباس نخل ناخدا پشت عیسی کریمی15/4/9912/500/000الی98/4/15کارگاه تولیدی47

بندرعباس نخل ناخدا پشت عیسی کریمی1400/4/1514/000/0004406الی99/4/15کارگاه تولیدی48

بندرعباس نخل ناخدا پشت عیسی کریمی1401/4/1514/000/0007836الی1400/4/15کارگاه تولیدی49

بندرعباس بلوار معلم99/4/112/500/000الی98/4/1خیریه اشتیاق زندگی50

بندرعباس بلوار معلم1400/4/116/000/000الی99/4/1خیریه اشتیاق زندگی51

بندرعباس بلوار معلم1401/4/1616/000/0008232الی1400/4/16خیریه اشتیاق زندگی52

بندرعباس زیباشهر99/1/510/000/000الی98/1/5روشندالن خلیج فارس53

بندرعباس زیباشهر1400/1/530/000/0007768الی99/1/5روشندالن خلیج فارس54

حاجی آباد روستای گنج1400/5/225/000/0002953الی99/5/22موسسه امید مهر55

حاجی آباد روستای گنج1401/5/225/000/0008455الی1400/5/22موسسه امید مهر56

57

موسسه خیریه بهزیست 

میکائیل
میناب روستای گوربند1400/11/22/500/00004656الی99/11/2

58

موسسه خیریه بهزیست 

میکائیل
میناب روستای گوربند1401/11/23/200/00012705الی1400/11/2

میناب روستای سندرک1400/10/182/000/000الی99/10/18موسسه نیک اندیشان59

میناب روستای سندرک1401/10/182/500/00012704الی1400/10/18موسسه نیک اندیشان60



رودان روستای جغین140/9/101/800/0004117الی99/9/10موسسه بهار آرامش61

رودان روستای جغین140/9/102/700/00012703الی1400/9/10موسسه بهار آرامش62

قشم بلوار آزادگان1400/12/162/500/000الی99/12/16مثبت زندگی63

رودان دهبارز1401/9/12/300/00012462الی1400/9/1موسسه مهرگان64

جاسک روستای همایی1400/9/12/000/0004118الی99/9/1مثبت زندگی65

خمیر محله حسین آباد1400/10/253/000/0004512الی99/10/25موسسه امید ساحل66

بندر خمیر مجتمع رویدر1400/10/253/000/0004405الی99/10/25موسسه آوای زندگی67

مجتمع شهید حقیری1401/7/13/500/0009441الی1400/7/1پیش دبستانی بهشت68

میناب روستای تیرور99/7/11/000/000الی 98/7/1مهدکودک تیرور69

میناب روستای تیرور1400/8/11/000/000الی99/8/1مهدکودک تیرور70

میناب روستای تیرور1401/8/11/800/0009564الی1400/8/1مهدکودک تیرور71

بندر لنگه99/12/255/500/000الی98/12/25آموزشگاه علمی فرزانگان72

بندر لنگه140012/285/500/0008229الی99/12/28آموزشگاه علمی فرزانگان73

میناب روستای تیاب99/7/11/500/000الی 98/7/1مهد کودک تیاب74

میناب روستای تیاب1400/8/11/800/0004204الی99/8/1مهد کودک تیاب75

میناب روستای تیاب1401/8/12/300/0009562الی1400/8/1مهد کودک تیاب76

میناب روستای کرگان99/7/13/000/000112الی 98/7/1مهد کودک کرگان77

میناب روستای کرگان1400/8/13/500/000الی99/8/1مهد کودک کرگان78

میناب روستای کرگان1401/8/14/000/0009645الی1400/8/1مهد کودک کرگان79

بندر لنگه مجتمع شهید بهشتی99/7/17/800/000100الی 98/7/1مهدکودک80

بندر لنگه مجتمع شهید بهشتی1400/8/19/400/0004208الی99/8/1مهدکودک81

بندر لنگه مجتمع شهید بهشتی1401/8/113/000/0009442الی1400/8/1مهدکودک82

83
جاسک جنب اداره بهزیستی99/11/11/500/00012073الی98/11/1موسسه تجاری شریف جاسک

84
جاسک جنب اداره بهزیستی1400/11/281/500/0008237الی99/11/28موسسه تجاری شریف جاسک

میناب بلوار دانشگاه99/6/1015/000/000الی98/6/10موسسه آزادگان85

میناب بلوار دانشگاه1400/6/1020/000/0007769الی99/6/10موسسه آزادگان86

87
بندر عباس دوهزار جنب دخانیات99/11/210/000/0003502الی98/11/2موسسه ساحل آارمش ماندگار

88
بندر عباس دوهزار جنب دخانیات1400/11/2810/000/0007833الی99/11/28موسسه ساحل آارمش ماندگار

بلوار امام حسین جنب اداره استاندارد1401/6/3036/000/00012387الی1400/6/30انجمن ضایعه نخاعی89

قشم کاروان مجتمع بهزیستی99/7/12/300/000134الی 98/7/1مهد کودک90

قشم کاروان مجتمع بهزیستی1400/8/12/800/000الی99/8/1مهد کودک91



قشم کاروان مجتمع بهزیستی1401/8/15/000/0009439الی1400/8/1مهد کودک92

خمیر گوین روبروی خانه بهداشت99/7/11/000/00012الی 98/7/1مهدکودک93

خمیر گوین روبروی خانه بهداشت1400/8/11/000/0004444الی99/8/1مهدکودک94

خمیر گوین روبروی خانه بهداشت1401/8/11/500/0009438الی1400/8/1مهدکودک95

بشاگرد1401/1/291/000/0008452الی1400/1/29موسسه مهدی موعود96

قشم شهر سوزا مجتمع بهزیستی99/7/12/400/000135الی 98/7/1مهدکودک97

قشم شهرسوزا مجتمع بهزیستی1400/8/12/750/0004401الی99/8/1مهدکودک98

قشم شهر سوزا مجتمع بهزیستی1401/8/14/000/0009437الی1400/8/1مهدکودک99

قشم هلر مجتمع بهزیستی99/7/13/000/000الی 98/7/1مهدکودک100

قشم هلر مجتمع بهزیستی1400/8/14/000/0004400الی99/8/1مهدکودک101

قشم هلر مجتمع بهزیستی1401/8/19/000/0009434الی1400/8/1مهدکودک102

بندرعباس شمیل مجتمع بهزیستی99/7/11/600/000106الی98/7/1مهدکودک103

بندرعباس شمیل مجتمع بهزیستی1400/8/12/000/0004205الی99/8/1مهدکودک104

بندرعباس شمیل مجتمع بهزیستی1401/8/12/400/0009829الی140/8/1مهدکودک105

بندرعباس تخت مجتمع بهزیستی99/7/11/500/000127الی98/7/1مهدکودک106

بندرعباس تخت مجتمع بهزیستی1400/8/11/800/0004202الی99/8/1مهدکودک107

بندرعباس تخت مجتمع بهزیستی1401/8/12/000/0009828الی1400/8/1مهدکودک108

قشم شهر سوزا1401/2/12/000/0008362الی1400/2/1مرکز مثبت زندگی109

بشاگرد گوهران اداره بهزیستی1401/3/1700/0008453الی1400/3/1مرکز مثبت زندگی110

111
بندرعباس بلوار امام حسین جنب اداره استاندارد99/8/11/100/00080الی98/8/1موسسه ستاره توانبخشی

112
بندرعباس بلوار امام حسین جنب اداره استاندارد1400/8/11/500/000الی99/8/1موسسه ستاره توانبخشی

113
بندرعباس بلوار امام حسین جنب اداره استاندارد1401/8/12/000/0009827الی1400/8/1موسسه ستاره توانبخشی

رودان رودخانه  مجتمع بهزیستی99/7/12/000/000الی98/7/1مهدکودک114

رودان رودخانه  مجتمع بهزیستی1400/8/13/600/0004526الی99/8/1مهدکودک115

رودان رودخانه  مجتمع بهزیستی1401/8/13/700/0009791الی1400/8/1مهدکودک116

سیریک روستای گروک99/7/12/200/000108الی98/7/1مهدکودک117

سیریک روستای گروک1400/8/12/200/0007757الی99/8/1مهدکودک118

سیریک روستای گروک1401/8/12/200/00010246الی1400/8/1مهدکودک119

بندر کنگ مجتمع بهزیستی99/7/13/400/000107الی98/7/1مهدکودک120

بندر کنگ مجتمع بهزیستی1400/8/14/400/0004210الی99/8/1مهدکودک121

بندر کنگ مجتمع بهزیستی1401/8/113/000/0009440الی1400/8/1مهدکودک122

جاسک گنگان1400/11/28650/0008236الی99/11/28مرکز مثبت زندگی123


