آگهي مزايده امالك

رعایت پروتکلهای بهداشتی در تمامیمراحل مزایده الزامیاست
س��ازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب اس�لامي در نظر دارد تعدادي از
امالك مش�روحه ذيل را در تهران و س�اير استانها از طريق مزايده عمومي با شرايط
ويژه(بهصورت اقساط بلند مدت و بدون كارمزد) واگذار نمايد.متقاضيان محترم
میتوانن�د از تاري�خ  99/11/21لغاي�ت  99/12/03همه روزه بهجز ايام تعطيل ازس�اعت
 8:30الی  18جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم ش�ركت در مزايده و
ارائه پيشنهادات خود در تهران و استانها به دفاتر مزايده ذيل مراجعه فرمايند.
 1اخذ پاكتهاي پيشنهادي به همراه اصل چك بانكي در وجه سازمان اموال و امالک
بنیاد مس�تضعفان بهش�ماره شناس�ه مل�ی  10100171920به مي�زان  %5قيمت پايه ملك
مورد نظر طبق فرم ش�رايط ش�ركت در مزايده همهروزه بهجز ايام تعطيل در س�اعات
تعيين شده قابل انجام است.
 2در تاری�خ  99/12/03متقاضی�ان میتوانند پاکتهای پیش�نهادی خود را تا س�اعت
رديف

 9:30صبح در محل بازگشایی ،درصندوق پاکات قرار دهند.
 ۳بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي شهر تهران و شهرستانهای استان تهران و سمنان
در محل تهران  -بزرگراه شهید سلیمانی  -نرسیده به بلوار آفریقا  -ساختمان مرکزی
بنیاد مس�تضعفان انقالب اسلامیو س�اير اس�تانها در مراكز اس�تان روز یکش�نبه
 99/12/03ساعت  10:30صبح طبق برنامه زمانبندي انجام خواهد شد.
 ۴پيشنهادات دريافت شده در تهران (مربوط به استانها) رأس ساعت  9:30صبح
روز یکش�نبه 99/12/03در مح�ل اداره کل امور اس�تانها بازگش�ائي و توس�ط نمابر
ارسال خواهد شد.
 ۵پيش�نهادات فاقد س�پرده و يا مخدوش و مبهم و مش�روط از درجه اعتبار س�اقط
و رعاي�ت مفاد ش�رايط ش�ركت در مزايده ك�ه از طريق دفاتر ف�روش ارائه ميگردد
الزامي میباشد .ضمن ًا امضاء پشت و روي فرم تقاضا ضروري است.
رديف

استان

32412118

058

بجنورد-بلوار استقالل شمالی-نبش کوچه دماوند( استقالل  )27پالک 123

10

خراسان شمالی

36234811

058

شیروان -بلوار فلسطین -بین فلسطین  1و 3

017

گرگان -خیابان  5آذر -روبروی بانک سینا

گلستان

32238721
32516933

كرمان -بزرگراه امامخمینی-بعداز هتل گواشیر -خیابان شهید عباس ورزنده-
034
غربی -1روبروی پارک وحدت -اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان
054

خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه  -57طبقه فوقانی بانک سینا
ایالم-میدان امامخمینی-جنب سرپرستی بانک ملی ایران
شيراز-بلوار ارم پالك 137

استان
شهر تهران

88880529-86083038

تهران -بزرگراه شهید سلیمانی-نرسیده به بزرگراه آفریقا-بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی-
021
جنب فروشگاه تعاونی کارکنان  -دفتر مزایده

1

شهرستانهای
استان تهران و
سمنان

88676175

تهران -بزرگراه شهید سلیمانی-نرسیده به بزرگراه آفریقا-بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی-
021
جنب فروشگاه تعاونی کارکنان  -دفتر مزایده

11

33627473

دفتر سمنان :سمنان  -مهدیشهر  -انتهای خیابان صاحبالزمان  -باالتر از اداره بهزیستی مهدیشهر -
023
دفتر نمایندگی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

12

کرمان

13

سیستان و بلوچستان

33421961

14

ایالم

33332478-33332523

084

2

اصفهان

15

فارس ،بوشهر و کنگان

32251443

071

37226080

 077کنگان  -بلوار امامخمینی  -فرعی  - ۲۳دفتر نمایندگی استان فارس و بوشهر

16

گيالن

3

آذربايجان غربی

4

آذربايجان شرقی 041 35265921 - 35265940-1

5
6

خوزستان

7

البرز

8

زنجان

9

مازندران

آدرس

تلفن

كد

آدرس

تلفن

مركزي ،لرستان،
همدان و قم

كد

 ۶هزينه محضر (حقالثبت و حقالتحرير) بالمناصفه بهعهده طرفين میباشد.
 ۷سازمان در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار میباشد.
 ۸ش�رکت در مزای�ده و اخ�ذ اطالع�ات ف�روش املاک اس�تانها ،علاوه ب�ر اس�تان
مربوط�ه ،از طری�ق اس�تان ته�ران نی�ز امکانپذیر میباش�د( .ش�ماره تم�اس تهران
)021 -88880529
 ۹اخ�ذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالك الزم و ضروري میباش�د.بديهي
اس�ت در صورت ع�دم بازديد و اخ�ذ اطالعات الزم مس�ئوليتي متوجه اين س�ازمان
نخواهد بود.
 %1 10رقم پيشنهادي بهعنوان هزينه مزايده از برندگان نقد ًا دريافت ميگردد.
 ۱۱شرايط فروش كليه امالك مندرج در ليست مزايده بهصورت جدول زير خواهد بود.

32369672 -32369679

031

خیابان عباسآباد -نبش کوچه مسرور -پالک 33

45279060
53227924

031
031

-1دفتر نمايندگي شاهين شهر:خيابان حافظ جنوبي-فرعي يك شرقي-پالك دوم جنوبي
دفتر شهررضا :شهررضا  -میدان شهدا  -خیابان شهید بهشتی  -خیابان شهید فهمیده

33355230

038

دفتر چهارمحال و بختیاری :شهرکرد  -خیابان خواجهنصیر -بلوار اصلی -روبروی کوچه 71

32247406-7

044

ارومیه -خیابان شهید امینی -کوچه  - 9پالک 12

46323420

044

دفتر نمایندگی شاهین دژ -خیابان استاد شهریار -خیابان شهید اکبری-
روبروی مدرسه حکیم سنایی-نبش کوچه اول

17

هرمزگان

32216030-32215950

086

اراك-خيابان فلسطين روبروي بيمارستان قدس جنب كلينيك بيمارستان قدس

18

کرمانشاه

38255543

081

همدان-خيابان بوعلی-سیزده خانه -نبش کوچه سوداگر-ساختمان پارسیان-طبقه ۴

تبریز-خیابان خاقانی-جنب پاساژ قدس-اداره کل آذربایجان شرقی

061 33375220-33376772
 17 - 32234877و32249616
026
09331004142
024 33424439-33422095
35520995

زنجان-خيابان معلم روبروي دانشگاه آزاد نبش خيابان ده و يازده اعتماديه

024

42627032 - 42618201-2

013

33624482-4

076

42887238

076

رودسر  -میدان امام(ره) طبقه فوقانی داروخانه دکتر زرگران
بندرعباس  -گلشهرشمالی  -خ شهید مصطفی خمینی  -نبش خیابان هویزه -
طبقه فوقانی  -بانک سینا
دفتر نمایندگی :رودان  -روبروی فرمانداری

38377728 - 38377725

083

کرمانشاه  ۲۲ -بهمن  -خیابان  ۱۷شهریور  -نبش میدان  ۱۷شهریور

19

یزد

38248788

035

صفائیه -بلوار دانشگاه -خیابان شهید تندگویان -نبش کوچه  -17پالک 2

20

خراسان رضوی

7660970-4

0513

ملکآباد -بین ملکآباد هفت و نه -پالک 241

21

قزوین

33773065-33775113

028

قزوین -شهرک کوثر -فلکه دوم کوثر -بلوار شهید محالتی -خیابان
میعاد شمالی -مجتمع پالزا -طبقه دوم -واحد  6و 7

اهواز-كيانپارس-روبروي بازارچه مرو
كرج-میدان امام حسین-بلوار شهید چمران -پالک 343

32114662-5

013

رشت -گلسار -جنب سازمان راه و شهرسازی

دفتر نمایندگی :خرمدره  -ابهر  -شهرک قدس  -کوچه گلستان یکم غربی  -پالک 13

درصد پرداختي زمان درصد پرداخت قسطي
درصد
(باقيمانده)
تحويل ملك
پرداخت نقدي

011 09366060664-52334411-12

نوشهر ميدان همافران خيابان شهيد خيريان جنب اداره پست

رديف

قيمت پايه مزايده

54222034-54223018
35289289

011
011

تنكابن -خيابان شهيد تالتري دفتر نمايندگي غرب مازندران
بابلسر -روبروی شیالت -کوچه علوی -دفتر نمایندگی بابلسر

1

تا سقف 100ميليارد ريال

%30

33378985

011

ساری  -بلوار آزادی  -خیابان بعثت ۲

2

باالتر از100ميليارد ريال

%30

شهر تهران
رديف
1

"حکیمیه،نبشخیابان
ارکیده،مجتمعتجاری
بهشت،طبقهاول،واحد6
(-1660آ)"

2

حکیمیه ،خیابان بهشت،
پالک  ،8مجتمع تجاری
بهشت ،طبقه اول ،واحد 8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

"خیابانبهشتی،خیابان
احمدقصیر،کوچهچهارم،
پالک ،20طبقه آخر
پالك ثبتي 6933/40670
کد (-1333آ)"
خیابانشهیدرجایی،سهراه
علیآباد،خیابانابریشم،بعد
ازخیابانخزانه،خیابانشهید
منصورسلحشور،
قطعه،21پالکثبتی 116/3199
کد (-8287و )
خیابانشهیدرجایی،سهراه
علیآباد،خیابانابریشم،بعد
ازخیابانخزانه،خیابانشهید
منصورسلحشور،
قطعه،15پالکثبتی 116/3193
(-8288و )
خیابانشهیدرجایی،سهراه
علیآباد،خیابانابریشم،بعد
ازخیابانخزانه،خیابانشهید
منصورسلحشور،
قطعه،19پالکثبتی 116/3197
(-8290و )
" خیابان جمهوری ،بین
شیخ هادی و حافظ ،پاساژ
آلومینیوم،طبقه
یازدهم ،اتاق 1121
جزء پالکثبتی 1،2،3،11،13،14
فرعی از  1866اصلی و  9فرعی
از  1808اصلی کد  2622آ"
" خیابان جمهوری ،بین
شیخ هادی و حافظ ،پاساژ
آلومینیوم،طبقه
یازدهم ،اتاق 1123
جزء پالکثبتی 1،2،3،11،13،14
فرعی از  1866اصلی و  9فرعی
از  1808اصلی کد  2623آ"
"خیابان مطهری ،خیابان کوه
نور ،بن بست  ،4پالک . 13
آپارتمان به شماره قطعه4
جزء پالکثبتی 6933/1544
(  1345آ )"
"خیابان مطهری ،خیابان کوه
نور ،بنبست  ،4پالک . 13
آپارتمان به شماره قطعه3
جزء پالکثبتی 6933/1544
(  1346آ )"
بزرگراه آفریقا ،خیابان
بیدار ،پالک  36و  ،38طبقه
سوم ،سمت جنوب میانی

-

18,08

ملکیتوسرقفلی

30,62

ملکیتوسرقفلی

%10

%60

 24ماهه

حداکثر تا %18

%10

%60

30ماهه

حداکثر تا %18

شهرستانهای تهران و سمنان
ميزان مالكيت  /توضيحات
واگذاری کلیه حقوق بنیاد حاصل از توافق با
شهرداریدرخصوصششدانگسرقفلی
و مالکیت /انتقال به صورت وکالتی و اخذ
سند به عهده خریدار میباشد.
واگذاری کلیه حقوق بنیاد حاصل از توافق با
شهرداریدرخصوصششدانگسرقفلی
و مالکیت /انتقال به صورت وکالتی و اخذ
سند به عهده خریدار میباشد.

قیمت(ریال)
8,900,000,000

-

277,65

آپارتمانمسکونی

120,000,000,000

96

-

زمین در پهنه R122

ششدانگ یک قطعه زمین که هرگونه
اصالحی برعهده خریدار بوده و مسئولیت
و هزینه های اخذ تایید ماده  12قانون
زمین شهری و کمیسیون ماده 7شهرداری
برعهده خریدار است .

21,500,000,000

96

-

زمین در پهنه R122

ششدانگ یک قطعه زمین که هرگونه
اصالحی برعهده خریدار بوده و مسئولیت
و هزینه های اخذ تایید ماده  12قانون
زمین شهری و کمیسیون ماده 7شهرداری
برعهده خریدار است .

21,500,000,000

96

-

زمین در پهنه R122

ششدانگ یک قطعه زمین که هرگونه
اصالحی برعهده خریدار بوده و مسئولیت
و هزینه های اخذ تایید ماده  12قانون
زمین شهری و کمیسیون ماده 7شهرداری
برعهده خریدار است .

21,500,000,000

25,94

اتاق اداری

ششدانگسرقفلیجهتدفترتجارت،
اجاره بها ماهیانه 2/100/000ریال

8,900,000,000

26,41

اتاق اداری

ششدانگسرقفلیجهتدفترتجارت،
اجاره بها ماهیانه 2/100/000ریال

8,900,000,000

97,17

آپارتماناداری

97,17

آپارتماناداری

185/86

آپارتمان مسکونی

ششدانگ عرصه و اعیان

1

14,410,000,000

"ششدانگیکدستگاهآپارتمانمسکونی
فاقد انباری و پارکینگ
انتقال به صورت وکالتی است".

"یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول
جنوب غربی دارای مستاجر که انتقال به
صورت وکالتی و اخذ سند برعهده خریدار
است .
پارکینگ و انباری دارد"
"یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول
جنوب شرقی دارای مستاجر که انتقال به
صورت وکالتی و اخذ سند برعهده خریدار
است .
پارکینگ و انباری دارد"

رديف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

نوع ملك (كاربري)

دوره اقساط

درصد تخفيف درصورت پرداخت
نقدي نسبت به  %60باقيمانده

35,000,000,000

سمنان  -مهدیشهر -
شهمیرزاد -روستای
سرآور  /به پالک ثبتی
123/90

2

سمنان  -مهدیشهر -
شهمیرزاد -روستای
سرآور  /به پالک ثبتی
123/107

3

سمنان -مهدیشهر
شهمیرزاد -منطقهعباس آباد  /به پالک ثبتی
2926/402- 2926/401
2926/404- 2926/4032926/406- 2926/4052926/408- 2926/4072926/414- 2926/409-

2765/1

2347/81

72271/57

سمنان  -مهدیشهر
شهمیرزاد -منطقه پرور-ابتدای جاده مرکک -جنب
باغ آقای درویش /
به پالکثبتی 94/240

24800/25

سمنان  -مهدیشهر-
شهمیرزاد -جنب کمیته
امداد-کوچه نسترن-3
جنب رودخانه چاک /
به پالک ثبتی 2159

239/35

6

سمنان  -مهدیشهر-
شهمیرزاد -روستای
سرآور  /به پالک ثبتی
123/92

2677/4

7

سمنان  -مهدیشهر-
شهمیرزاد -روستای
سرآور /
به پالک ثبتی123/126

2252/56

"سمنان  -مهدیشهر-
شهمیرزاد-کوچه نسترن3
جنب رودخانه چاک /
به پالک ثبتی
"2160

299/91

كيلومتر5جاده ساوه
شهرك گلشهرمنطقه قاسم
آبادخشكه,جنب اطاق سازي
وفا  /به پالک ثبتی8/1676
8/1679- 8/16788/1681- 8/16808/1682-

900

4

5

8

35,000,000,000
9
182,000,000,000

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

نوع ملك (كاربري)

ميزان مالكيت  /توضيحات

واگذاری چهاردانگ یک قطعه زمین
خارج محدوده بهصورت مزروعی  /رفع
زمین مزروعی خارج از
تصرف با خریدار /واگذاری بهصورت
محدوده هادی روستا
وکالتی میباشد  /تکمیل نمودن فرم
الحاقیه الزامی میباشد
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی خارج از زمین مزروعی  /رفع تصرف با خریدار /
محدوده هادی روستا
واگذاری بهصورت وکالتی می باشد /
تکمیل نمودن فرم الحاقیه الزامی میباشد

زمین مزروعی خارج از
محدوده هادی روستا

" پالك ثبتي  409الی 2926/401
( 22سهم از  56سهم مشاع از
ششدانگ  9قطعه زمین )/پالك ثبتي
 414فرعی یک رشته قنات( 11سهم از
 56سهم)/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد"

واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین
خارج محدوده بهصورت مزروعی و ملک
زمین مزروعی خارج از فاقد متصرف و دارای چند اصله درخت
محدوده هادی روستا مثمر و غیر مثمر می باشد/واگذاری
بهصورت وکالتی می باشد /تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

قیمت(ریال)

1,300,000,000

1,100,000,000

26,400,000,000

23,000,000,000

واگذاری دو دانگ و دو پنجم دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با
کاربری باغات و فضای سبز حفاظتی
و ملک فاقد متصرف و دارای شرکاء
مشاعی می باشد/واگذاری بهصورت
وکالتی می باشد  /تکمیل نمودن فرم
الحاقیه الزامی می باشد

5,400,000,000

واگذاری چهاردانگ یک قطعه زمین
خارج محدوده بهصورت مزروعی /
زمین مزروعی خارج از
رفع تصرف با خریدار است /واگذاری
محدوده هادی روستا
بهصورت وکالتی می باشد  /تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

1,150,000,000

واگذاری چهاردانگ یک قطعه زمین
خارج محدوده بهصورت مزروعی و
رفع تصرف با خریدار است/واگذاری
بهصورت وکالتی می باشد /تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد.

900,000,000

واگذاری دو دانگ و دو پنجم دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با
کاربری باغات و فضای سبز حفاظتی
و ملک فاقد متصرف و دارای شرکاء
مشاعی/واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

6,650,000,000

زمین با کاربری باغات
و فضای سبز حفاظتی

زمین مزروعی خارج از
محدوده هادی روستا

زمین با کاربری باغات
و فضای سبز حفاظتی

زمین مزروعی خارج از
محدوده هادی روستا

ششدانگ هفت قطعه زمین با وضع
موجود /واگذاری به صورت وکالتی
می باشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

45,600,000,000

)23-11-1 Bonyad maskan-48 (L

آگهي مزايده امالك
10

كيلومتر5جاده ساوه
شهرك گلشهرمنطقه قاسم
آبادخشكه,جنب اطاق سازي
وفا  /به پالک ثبتی8/1687
8/1689- 8/16888/1692- 8/1691- 8/1690-

540

11

كيلومتر5جاده ساوه
شهرك گلشهرمنطقه قاسم
آبادخشكه,جنب اطاق سازي
وفا  /به پالک ثبتی8/1693
8/1696- 8/1695- 8/16948/1697-

ششدانگ شش قطعه زمین با وضع
موجود /واگذاری به صورت وکالتی
می باشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

21,850,000,000

540

ندارد

زمین مزروعی خارج از
محدوده هادی روستا

ششدانگ پنج قطعه زمین با وضع
موجود/واگذاری به صورت وکالتی
می باشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

22,600,000,000

اتوبان بهشت زهراضلع
جنوبي ميدان بهشت
12
زهرا,پشت ايستگاه مترو /
به پالک ثبتی93/1268

5456/25

ندارد

زمین فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود /واگذاری به صورت وکالتی
می باشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

69,400,000,000

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود /واگذاری به صورت وکالتی
می باشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

69,900,000,000

ندارد

زمین مزروعی خارج از
محدوده هادی روستا

روبروي درب شمالي بهشت
زهرا,ضلع شمالشرقي
ميدان بعدازكارگاه
13
مترو قطعه / 40به پالک
ثبتی93/1270

5501/25

ندارد

زمین فاقد کاربری

اتوبان بهشت زهراضلع
جنوبي ميدان بهشت
14
زهرا,پشت ايستگاه مترو /
به پالک ثبتی93/1271

5533/75

ندراد

زمین فاقد کاربری

15

ورامین  ،روستای علی
آباد فرسوده (چاه
آب باغخواص)  /به
پالکثبتی- 67/3/25
66/3/25

4810/50

پاکدشت ،خیابان عالمه
طباطبایی ،نبش خیابان
16
مرصاد مجتمع یاس سفید /
به پالکثبتی33/6313

8240

تهران کیلومت  20جاده
خاوران بعد از فرونآباد
محل کارخانه پرجال  /به
17
پالکثبتی 77،55،88،87،
84،56،73،61،142،78،90،7
 6،86فروعات از  51اصلی

215

2700

معبر-اداری-پارک
وفضای سبز-
تاسیسات

105,000,000,000

استخر و تاالر پذیرایی شش دانگ /واگذاری به صورت وکالتی
کاربری آموزش عالی می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه 1,450,000,000,000الزامی می باشد
و تحقیقات و فناوری

495736/67

9000

فاقد کاربری و داخل
حریم شهر

18

پاکدشت ،خیابان مطهری،
نرسیده به میدان شهدای
گمنام  /به پالکثبتی
31/964/983

9129

حدود 2500

فرهنگی  -شهری

19

پاکدشت ،خیابان مطهری،
نرسیده به میدان شهدای
گمنام  /به پالکثبتی
31/964/983

2493/73

20

حدود 500

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود /واگذاری به صورت وکالتی
می باشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین به انضمام
یک حلقه چاه آب با آبدهی به میزان
 25لیتر در ثانیه که دارای 142متر مربع
اضافه مساحت بوده و اصالح سند به
عهده خریدار می باشد /واگذاری به
صورت وکالتی می باشد/تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامی می باشد

70,650,000,000

فرهنگی  -شهری

کارخانه پرجال و اراضی همجوار دارای
چاه آب و تاسیسات که مشتمل بر 12پالک
ثبتی شش دانگ و پالک  142فرعی چهار
دانگ مشاع مساحت هر پالک 40000
مترمربع که ک ًال  10930متر مربع به شرکت
916,900,000,000
برق واگذار گردیده است و دراای اضافه
مساحت ذاتی حدود  21435متر مربع
می باشد هرگونه اصالح سند به عهده
خریدار است تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و
محصور دارای اعیانی  ،خانه کارگری ،
انبار  ،سوله  ،سالن و کارگاه که دارای
1,427,000,000,000
آب و برق و گاز بوده است/واگذاری به
صورت وکالتی می باشد /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و
محصور دارای ساختمان اداری به همراه
آب و برق و گاز بوده است /واگذاری به 530,000,000,000
صورت وکالتی می باشد /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین نبش خیابان
ستاره لواسان که شهرداری برای
ساخت خیابان سروش مساحت 532/60
مترمربع و  8/14متر مربع در ضلع شمال
تصرف کرده است ،ضمن ًامساحت 1,975,400,000,000 107/22
متر مربع توسط اداره گاز برای احداث
ایستگاه گاز تصرف شده است/واگذاری
به صورت وکالتی می باشد /تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد
ششدانگ یکباب ویالی مسکونی با بنای
کلنگی /واگذاری به صورت وکالتی
48,800,000,000
می باشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  525متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
54,200,000,000
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  525متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
54,200,000,000
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  525متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
54,200,000,000
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

3758

ندارد

باغات و کشاورزی

21

جاده هراز روبروی پیست
آبعلی شهرک البرز خیابان
مرداد  /به پالک ثبتی
56/1115

450

217

ویال ومسکونی /باغ
و ویال

22

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2897

1470

درختان
مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

23

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2898

1470

درختان
مثمر

باغ  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

24

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2900

1470

درختان
مثمر

باغ /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

25

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2901

1470

درختان
مثمر

باغ /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

26

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2902

1470

درختان
مثمر

باغ /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

27

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2903

1470

درختان
مثمر

باغ /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

28

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2904

1470

درختان
مثمر

باغ /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  525متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

54,200,000,000

29

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2905

1470

درختان
مثمر

باغ/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  525متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

54,200,000,000

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  525متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  525متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد
ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  525متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

54,200,000,000

54,200,000,000

54,200,000,000

جاده شهریار به مالرد،
ضلع غربی ورودی روستای
کردزار  /بهپالک ثبتی
-46/3079 -46/3078
46/3080

1772/2

جاده شهریار به مالرد ،
ضلع غربی ورودی روستای
کردزار  /به پالک ثبتی
32
-46/3116 -46/3161
-46/3118 -46/3117
46/3119

3701/8

30

31

جاده شهریار به مالرد ،
ضلع غربی ورودی روستای
 33کردزار  /به پالک ثبتی
-46/3170 -46/3169
46/3172 -46/3171
جاده شهریار به مالرد ،
ضلع غربی ورودی روستای
کردزار  /به پالک ثبتی
34
-46/3190 -46/3189
46/3192 -46/3191
جاده شهریار به مالرد ،
ضلع غربی ورودی روستای
 35کردزار  /به پالک ثبتی
-46/3214 -46.3213
46/3216 -46/3215
جاده شهریار به مالرد،
ضلع غربی ورودی
روستای کردزار /
36
بهپالک ثبتی-46/3238
-46/3240 -46/3239
46/3241
جاده شهریار به مالرد ،
ضلع غربی ورودی روستای
37
کردزار  /به پالک ثبتی
46/3234
38

شهریار-خادم آباد  ،بلوار
رسول اکرم  ،خیابان الله
 14شرقی  /به پالک ثبتی
53/1969

صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
 39خیابان رعنا  ،خیابان کاج،
کاج  / 5به پالک ثبتی
22/58
صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
40
خیابان رعنا  ،خیابان کاج ،
کاج  / 5به پالک ثبتی22/56
صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
41
خیابان رعنا  ،خیابان کاج / ،
به پالک ثبتی22/36
صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
42
خیابان رعنا  ،خیابان کاج / ،
به پالک ثبتی22/83
صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
43
خیابان رعنا  ،خیابان کاج / ،
به پالک ثبتی22/90

2634/8

2637/6

ندارد

ندارد

مشاع از ششدانگ /ازمساحت
زمین/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و کل4284مترمربعبهمیزان1649.2متر
قسمتی نیز در حریم مربع در حریم لوله گاز می باشد/واگذاری
لوله گاز واقع شده بهصورتوکالتیمیباشد/تکمیلنمودن
فرم الحاقیه الزامی می باشد
است
مشاع از ششدانگ /ازمساحت
باغ/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و کل4284مترمربعبهمیزان1646.4متر
قسمتی نیز در حریم مربع در حریم لوله گاز می باشد/واگذاری
لوله گاز واقع شده بهصورتوکالتیمیباشد/تکمیلنمودن
فرم الحاقیه الزامی می باشد
است

43,100,000,000

45,550,000,000

43,500,000,000

ندارد

باغ/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله گاز واقع شده
است

مشاع از ششدانگ /ازمساحت
کل3064.3متر مربع به
میزان1093.2متر مربع در حریم لوله
گاز می باشد/واگذاری بهصورت
وکالتی می باشد/تکمیل نمودن فرم
الحاقیه الزامی می باشد

762/3

درختان
مثمر

باغ/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

10,500,000,000

1888

ندارد

زمین /مسکونی

شش دانگ یک قطعه زمین که  54متر
مربع اصالحی دارد که بعهده خریدار
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد

85,900,000,000

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

17,500,000,000

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

17,500,000,000

1800

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

23,000,000,000

1800

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

22,950,000,000

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

2068/7

1971/1

1500

1500

1200

صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
45
خیابان رعنا  ،خیابان کاج / ،
به پالک ثبتی22/92

1485

صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
48
خیابان رعنا  ،خیابان کاج / ،
به پالک ثبتی22/101

ندارد

باغ/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله گاز واقع شده
است

مشاع از ششدانگ /ازمساحت
کل5355متر مربع به
میزان1653.2متر مربع در حریم
لوله گاز می باشد/واگذاری بهصورت
وکالتی می باشد/تکمیل نمودن فرم
الحاقیه الزامی می باشد

38,000,000,000

زمین/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله گاز واقع شده
است

1350

صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
46
خیابان رعنا  ،خیابان کاج / ،
به پالک ثبتی22/93
صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
47
خیابان رعنا  ،خیابان کاج / ،
به پالک ثبتی22/94

ندارد

باغ/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله گاز واقع شده
است

67,400,000,000

مشاع از ششدانگ /ازمساحت
کل3403متر مربع به
میزان1334.3متر مربع در حریم
لوله گاز می باشد/واگذاری بهصورت
وکالتی می باشد/تکمیل نمودن فرم
الحاقیه الزامی می باشد

صفادشت-روبروی
شهرداری صفادشت ،
44
خیابان رعنا  ،خیابان کاج / ،
به پالک ثبتی22/91

ندارد

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

25,000,000,000

25,400,000,000

18,000,000,000

20,300,000,000

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

21,000,000,000

1605

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

22,800,000,000

1605

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

22,800,000,000

1800

ندارد

ندارد

شش دانگ یک قطعه زمین /واگذاری
زمین  /در حریم شهرو
بهصورت وکالتی می باشد/تکمیل
فاقد کاربری
نمودن فرم الحاقیه الزامی می باشد

22,950,000,000

استان البرز
رديف

لواسان,بلوارامام خميني
خ بايستي خ ستاره
بعدازساختمان پالك-40
تقاطع جی  /به پالک ثبتی
16/1

جاده شهریار به مالرد  ،بر
بلوار شورا  /به پالک ثبتی
46/2906

1701

درختان
مثمر

باغ/درحریم شهر
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم
لوله نفت واقع شده
است

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود دارای  629/12متر مربع اصالحی
در حریم لوله نفت که به عهده خریدار
می باشد/واگذاری بهصورت وکالتی
می باشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامی می باشد
مشاع از ششدانگ  3قطعه زمین /
ازمساحت کل3327متر مربع به
میزان1554.8متر مربع در حریم
لوله گاز می باشد/واگذاری بهصورت
وکالتی می باشد/تکمیل نمودن فرم
الحاقیه الزامی می باشد

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

1

اتوبانتهرانقزوین،نرسیده
به آرد ستاره،جنوب
کشتارگاهسلیمانی-
پالکثبتی،137/1155قطعه6

10000

2

اتوبانتهرانقزوین،نرسیده
به آرد ستاره،جنوب
کشتارگاهسلیمانی-
پالکثبتی،137/1156قطعه7

10000

اتوبانتهرانقزوین،نرسیده
به آرد ستاره،جنوب
3
کشتارگاهسلیمانی-
پالکثبتی،137/1150قطعه21
اتوبانتهرانقزوین،نرسیده
به آرد ستاره،جنوب
4
کشتارگاهسلیمانی-
پالکثبتی،137/1151قطعه22

10000

10000

اعيان
(مترمربع)
_

_

_

_

نوع ملك (كاربري)

ميزان مالكيت  /توضيحات

قیمت(ریال)

ششدانگ /واگذاری باوضع موجود -
زمین/خارج از محدوده
تحویل ملک پس از تخلیه مستاجر بعد از
در حریم شهر کوهسار
تاریخ 1400/08/15
وفاقدکاربری
خواهد بود

107,500,000,000

ششدانگ /واگذاری با وضع موجود -
زمین/خارج از محدوده
تحویل ملک پس از تخلیه مستاجر بعد از
در حریم شهر کوهسار
تاریخ 1400/08/15
وفاقدکاربری
خواهد بود

113,300,000,000

ششدانگ /واگذاری با وضع موجود -
زمین/خارج از محدوده
تحویل ملک پس از تخلیه مستاجر بعد از
در حریم شهر کوهسار
تاریخ 1400/08/15
وفاقدکاربری
خواهد بود
ششدانگ /واگذاری با وضع موجود -
زمین/خارج از محدوده
تحویل ملک پس از تخلیه مستاجر بعد از
در حریم شهر کوهسار
تاریخ 1400/08/15
وفاقدکاربری
خواهد بود

91,500,000,000

97,000,000,000

آگهي مزايده امالك
5

کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
کردان ،شمال اتوبان
تهران -قزوین ،جنب آرد
ستاره  -پالکهای ثبتی
 137/6739و ،137/11467
قطعات  157و 116

1000مترمربع به
انضمامیکسهم
از 686سهم سه
دانگ مشاع از
ششدانگ زمین
قطعه116

_

6

کرج،جادههشتگرد،قریه
کردان ،شمال اتوبان
تهران قزوین ،جنب آرد
ستاره-پالکهایثبتی
137/6740و،137/11467
قطعات  158و 116

1000مترمربع به
انضمامیکسهم
از 686سهم سه
دانگ مشاع از
ششدانگ زمین
قطعه116

_

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد،قریه
انضمامیکسهم
کردان ،شمال اتوبان تهران
از 686سهم سه
 7قزوین ،جنب آرد ستاره -
دانگ مشاع از
پالکهای ثبتی  137/6741و
ششدانگ زمین
،137/11467قطعات  159و 116
قطعه116

_

8

کرج،جادههشتگرد،قریه
کردان،شمالاتوبانتهران
قزوین ،جنب آرد ستاره -
پالکهای ثبتی 137/6749و
 ،137/11467قطعات 167و 116

1000مترمربع به
انضمامیکسهم
از 686سهم سه
دانگ مشاع از
ششدانگ زمین
قطعه116

_

9

کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
کردان ،شمال اتوبان
تهران -قزوین ،جنب آرد
ستاره -پالک های ثبتی
 137/6750و ،137/11467
قطعات  168و 116

1000مترمربع به
انضمامیکسهم
از 686سهم سه
دانگ مشاع از
ششدانگ زمین
قطعه116

_

10

کرج،جادههشتگرد،شهرک
افشاریه،خیابانبیست
ویکم-پالکثبتی
،137/8775قطعه726

1000

11

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه
آب متروکه و غیر فعال ،بهعالوه یک سهم
از  686سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ
زمین/خارج از محدوده
زمین به پالکثبتی 137/11467بشماره
در حریم شهر کوهسار
قطعه 116می باشد که احیاو پیگیری
وفاقدکاربری
وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداث خیابان ها ومعابر بهعهده خریدار
خواهد بود لذا واگذاری با شرایط وضع
موجودمیباشد

12,000,000,000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه
آب متروکه و غیر فعال ،بهعالوه یک سهم
از  686سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ
زمین/خارج از محدوده
زمین به پالکثبتی 137/11467بشماره
در حریم شهر کوهسار
قطعه 116می باشد که احیاو پیگیری
وفاقدکاربری
وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداث خیابان ها ومعابر بهعهده خریدار
خواهد بود لذا واگذاری با شرایط وضع
موجودمیباشد

12,000,000,000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه
آب متروکه و غیر فعال ،بهعالوه یک سهم
از  686سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ
زمین/خارج از محدوده
زمین به پالکثبتی 137/11467بشماره
در حریم شهر کوهسار
قطعه 116می باشد که احیاو پیگیری
وفاقدکاربری
وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداث خیابان ها ومعابر بهعهده خریدار
خواهد بود لذا واگذاری با شرایط وضع
موجود می باشد

12,500,000,000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه
آب متروکه و غیر فعال ،بهعالوه یک سهم
زمین/خارج از محدوده از  686سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ
در حریم شهر کوهسار زمین به پالکثبتی 137/11467بشماره قطعه
و فاقد کاربری
 116می باشد که احیاو پیگیری و پرداخت حق
وحقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابان
ها ومعابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود می باشد

12,500,000,000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه
آب متروکه و غیر فعال ،بهعالوه یک سهم
از  686سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ
زمین/خارج از محدوده
زمین به پالکثبتی 137/11467بشماره
در حریم شهر کوهسار
قطعه 116می باشد که احیاو پیگیری
وفاقدکاربری
وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداث خیابان ها ومعابر بهعهده خریدار
خواهد بود لذا واگذاری با شرایط وضع
موجود می باشد

13,000,000,000

22

23

25

26

27

28

31
زمین/بهداشتی

کرج،جادههشتگرد،شهرک
افشاریه،خیابانیاسمن
سیوپنجم-پالکثبتی
،137/8706قطعه1129

1750

دارد/متعلق
بهمتصرف
میباشد

زمین/ورزشی

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمی
باشدلذاتخلیهورفعتصرفوقلعوقمع
بناهای موجود بهعهده خریدار خواهد بود

74,750,000,000

12

کرج،جادههشتگرد،شهرک
افشاریه،خیابانیاسمن
سیوپنجم-پالکثبتی
،137/8729قطعه1128

1250

دارد/متعلق
بهمتصرف
میباشد

زمین/ورزشی

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف وقلع وقمع بناهای
موجود بهعهده خریدار خواهد بود

48,200,000,000

13

کرج،جادههشتگرد،شهرک
افشاریه،خیابانیاسمن
سیوپنجم-پالکثبتی
،137/8705قطعه1127

1250

دارد/متعلق
بهمتصرف
میباشد

زمین/ورزشی

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف وقلع وقمع بناهای
موجود بهعهده خریدار خواهد بود

46,700,000,000

14

کرج،چهارباغ،بلوار
شورا،خیابانکارگر،نبش
30متری-پالکثبتی
،367/5802قطعه1053

1925/5

زمین/داخلمحدوده
وکاربری اداری

ششدانگ/پاسخگوییبهمدعیان
احتمالی به عهده خریدار می باشد

64,000,000,000

15

کرج،چهارباغ،بلوار
شورا،انتهایخیابان
تاالرضیافت،جنبمنطقه
بیسیم-پالکثبتی
 ،367/7191قطعه 90

1800

زمین/کشاورزی

ششدانگ /برابر گزارش نقشه بردار
ملک حدود 25/78مترمربع محل عبور
وگذر افراد بومی است و واگذاری با
شرایطوضعموجودوپاسخگوییبه
مدعیاناحتمالیبهعهدهخریدارخواهد
بود

44,400,000,000

16

چهارباغ،بلوارشورا،
روبهرویپمپبنزین،خیابان
تاالرضیافت-پالکثبتی
،367/7249قطعه157

1875

خارج از محدوده
ودرحریمشهر(فاقد
کاربری)

ششدانگ /برابر گزارش نقشه بردار
ملک حدود 57/96مترمربع محل عبور
وگذر افراد بومی قرار گرفته والباقی
دارای مدعی خرید میباشد لذا واگذاری
با شرایط وضع موجود وپاسخگویی به
افراد غیر بهعهده خریدار خواهد بود

54,100,000,000

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتیوداخلحریم
شهر(فاقدکاربری)

ششدانگ/قسمتیازملکدرمسیر
حریم برق فشارقوی واقع شده لذا
واگذاری با وضع موجود میباشد

32,410,000,000

1937/5

_

زمین/خارج از محدوده ششدانگ/قسمتیازملکدرمسیرحریم
خدماتیوداخلحریم برق فشارقوی واقع شده لذا واگذاری با
شهر(فاقدکاربری)
وضعموجودمیباشد

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتیوداخلحریم
شهر(فاقدکاربری)

20

کرج،رجاییشهر،شهرک
جهازیها-پالکثبتی
،153/1186قطعه151

48.10مترمربع
مشاع

_

ششدانگ/واگذاریبهصورت وکالتی
وکلیه مراحل پیگیری و اخذ سند مالکیت
زمین/مسکونی
متداولشهریتراکمی وپرداخت هزینه های آن وپاسخگویی به
هرگونهادعایاحتمالیبهعهدهخریدار
h-125
خواهدبود

17,500,000,000

21

کرج،مهرشهر،بلوارارم،کوی
زنبق -پالک های ثبتی
1269و1270فروعات از 167
اصلی،قطعات32و33

جمع ًا516.65

دارد-
بناهایموجود
متعلقبهغیر
میباشد

ششدانگ/ملکبرابرگزارشنقشه
برداربهمیزان349/15مترمربعمشاع
از قطعه  32به پالکثبتی  167/1269و
بهمیزان167/50مترمربع مشاع از پالک
167/1270بهشمارهقطعه33تفکیکی
جمعا"بهمساحتکل 65/516مترمربع
مشاع است و واگذاری صرفا" بهصورت
زمین با وضع موجود وپاسخگویی به
مدعیاناحتمالیبابتبناهایموجود
واشجار واخذ پایانکار وهزینه های آن
بهعهده خریدار خواهد بود

92,960,000,000

17

18

19

کرج،چهارباغ،بلوار
شورا،ضلعجنوبپمپ
بنزین-پالکثبتی
،367/6832قطعه1525
کرج،چهارباغ،بلوار
شورا،ضلعجنوبپمپ
بنزین-پالکثبتی
،367/6850قطعه1544
کرج،چهارباغ،بلوار
شورا،ضلعجنوبپمپ
بنزین-پالکثبتی
،367/6851قطعه1545

_

_

29
30

دارد /اشجار
وبناهای
احداثی
متعلقبه
متصرف
میباشد

_

24

زمین/مسکونی

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف وقلع وقمع بناهای
موجودواشجاربهعهدهخریدارخواهدبود

70,000,000,000

ششدانگ/قسمتیازملکموصوف
درمسیر عبور دکل های برق فشارقوی
واقع شده لذا واگذاری با وضع موجود
میباشد

32
32
34

29,625,000,000

کرج-مهرشهر،بلوار
ارم،انتهایخیابانبوستان،
ضلعجنوبتپه-پالکثبتی
،170/55554قطعه1

کرج،محمدشهر،ولدآباد،
محلهاصفهانیها،خیابان
نمازی-پالکثبتی
،361/250قطعه231
کرج،محمدشهر،ولدآباد،
محلهاصفهانیها،خیابان
نمازی-پالکثبتی
،361/251قطعه232
کرج،محمدشهر،ولدآباد،
محلهاصفهانیها،خیابان
نمازی-پالکثبتی
،361/256قطعه237
کرج،محمدشهر،ولدآباد،
محلهاصفهانیها،خیابان
نمازی-پالکثبتی
،361/255قطعه236
کرج ،محمد شهر ،چهارراه
عباس آباد ،ورودی بلوار
شهیدصالحی-پالکثبتی
70و 71فروعات از  361اصلی،
قطعه7
کرج،جادهمحمدشهر،
ورودیجعفرآباد-پالکثبتی
،7/731قطعه44
کرج،جادهمحمدشهر،
ورودیجعفرآباد-پالکثبتی
،7/732قطعه45
کرج،جادهمحمدشهر،
ورودیجعفرآباد-پالکثبتی
،7/735قطعه48
کرج،جادهمحمدشهر،
ورودیجعفرآباد-پالکثبتی
،7/736قطعه49
کرج،جادهمحمدشهر،
ورودیجعفرآباد-پالکثبتی
،7/737قطعه50
کرج،جادهمحمدشهر،
ورودیجعفرآباد-پالکثبتی
،7/738قطعه51
کرج،جادهمحمدشهر،
ورودیجعفرآباد-پالکثبتی
،7/739قطعه52

کرج،جادهمحمدشهر،
 35ورودیجعفرآباد-پالکثبتی
،7/779قطعه92

19700

ششدانگ /قسمتی از ملک (حدود
زمین/میزان
3000مترمربع) بهصورت باغ مشجر
3385/54مترمربع
دارای درختان مثمر وغیر مثمر درتصرف
درتپهباستانی
افراد غیر بوده والباقی بهصورت
و1000مترمربعدرحریم
زمینخالیدراختیاربنیادمیباشد
تپهباستانیومساحت
لذا واگذاری بهصورت وضع موجود
1560/17مترمربع
وحل فصل اشجار وتخلیه ورفع تصرف
قسمتیاز
درحریمدرجه
مساحت های فوق بهعهده خریدار خواهد
ملکمشجرو
ومساحت
یک
بود .ضمن ًا الزم به توضیح اینکه ملک
دارای اعیان
2371/52مترمربع
برابر استعالم از شهرداری مساحت
بوده که
در طرح تعریض
3385/54مترمربعدرتپهباستانی،
متعلقبه
خیابانومساحت
مساحت1000مترمربعدرحریمتپه
متصرف
12942/95مترمربع
ومساحت1560/17مترمربعدرحریم
است
باکاربریآموزشی،محور
درجهیک،مساحت2371/52مترمربع
مجهزشهریوگستره
درطرحتعریضخیابانومساحت
گونه آ 1-ومساحت
12942/95مترمربعباکاربری
2360/10مترمربع
آموزشی،محورمجهزشهریوگسترهگونه
درحریم درجه دو
آ1-ومساحت2360/10مترمربعدرحریم
میراثفرهنگی
درجه دو میراث فرهنگی واقع شده است
زمین/درحریمشهر
وفاقدکاربری

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار
خواهدبود

105,000,000,000

2535

_

زمین/درحریمشهر
وفاقدکاربری

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار
خواهدبود

105,000,000,000

4812

_

زمین/درحریمشهر
وفاقدکاربری

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار
خواهدبود

199,000,000,000

زمین/درحریمشهر
وفاقدکاربری

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار
خواهدبود

206,000,000,000

ششدانگ /بهصورت زمین و دارای
پروانهساختمانیمیباشدکهاعتبار
زمین  /تجاری مسکونی
پروانه تا تاریخ 1387بوده است وتمدید
پروانهبهعهدهخریدارمیباشد

78,500,000,000

2530

4975

_

_

1026/86

_

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29,000,000,000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29,000,000,000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29,000,000,000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29,000,000,000

615

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

31,000,000,000

615

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

31,000,000,000

615

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

31,000,000,000

652/13

_

بناهای
احداثی و
5358/3
کرج،محمدشهر،بلواردشت
 36بهشت،خیابانبهشتسوم -مترمربعمشاعاز اشجارمتعلق
پالکثبتی ،165/113قطعه8575 19مترمربع به متصرف
میباشد

بناهای
کرج،محمدشهر،بلواردشت 3216/7مترمربع احداثی و
اشجارمتعلق
مشاع از
 37بهشت،خیابانبهشتسوم-
پالکثبتی  ،165/113قطعه8575 19مترمربع به متصرف
میباشد

زمین/مسکونی

زمین/درحریمشهرو
فاقدکاربری

زمین/درحریمشهرو
فاقدکاربری

27,000,000,000

کرج،جادهماهدشت،خیابان
 38جم،جنبمرغداریجم-
پالکثبتی،6/488قطعه44

1,104,000,000,000

547.5مترمربع
مشاع از
2190مترمربع

داردمتعلق
بهمتصرف
میباشد

زمین/درحریم
شهروفاقدکاربری

ششدانگ

36,000,000,000

ششدانگ /ملک دارای متصرف بوده
و واگذاری بهصورت مشاع ووکالتی
وپیگیریمراحلاخذسندمالکیتواخذ
پایانکاروهزینههایکمیسیونمادهصد
وپرداخت کلیه هزینه های مربوطه واخذ
استعالماتوپاسخگوییبهشهرداری،
جهادکشاورزیمدعیاناحتمالیو...
ورفع تصرف وخلع ید وقلع وقمع بهعهده
خریدار می باشد ،ضمنا"در مجاورت
حدشرقی پالک نهر سنتی واقع ودرحال
حاضر نهر مورد نظر متروکه بوده ووفق
ماده39قانون توزیع عادالنه آب ازبین
رفتن حق مجرا منوط به ثبوت اعراض
ذیحقدرمحاکمقضاییومسئولیت
پاسخگوییبهمعترضیناحتمالیو
پیگیری اخذ ضوابط مربوط به شهرداری
واداره آب وسایر ادارات مربوطه بهعهده
خریدار خواهد بود

220,000,000,000

ششدانگ /ملک دارای متصرف بوده
و واگذاری بهصورت مشاع ووکالتی
وپیگیریمراحلاخذسندمالکیتواخذ
پایانکاروهزینههایکمیسیونمادهصد
وپرداخت کلیه هزینه های مربوطه واخذ
استعالماتوپاسخگوییبهشهرداری،
جهادکشاورزیمدعیاناحتمالیو...و
رفع تصرف وخلع ید وقلع وقمع بهعهده
خریدار می باشد ،ضمنا"در مجاورت
حدشرقی پالک نهر سنتی واقع ودرحال
حاضر نهر مورد نظر متروکه بوده و وفق
ماده39قانون توزیع عادالنه آب ازبین
رفتن حق مجرا منوط به ثبوت اعراض
ذیحقدرمحاکمقضاییومسئولیت
پاسخگوییبهمعترضیناحتمالیو
پیگیری اخذ ضوابط مربوط به شهرداری و
اداره آب وسایر ادارات مربوطه بهعهده
خریدار خواهد بود
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  /ملک
درتصرف شرکای مشاعی بنیاد بوده لذا
واگذاریباشرایطوضعموجودوتخلیه
ورفع تصرف و یا توافق احتمالی با متصرف
بهعهده خریدار خواهد بود ضمن ًا رقم
پایه مزایده به انضمام ارزش یک ونیم
دانگ چاه آب موجود درقطعه مذکور است
وخریدار میبایست پس از ارائه اقرارنامه
محضریمبنیبراینکهتامینآبقطعات
تحت شرب از چاه موجود بهعهده خریدار
بودهوبنیادهیچگونهتعهدیدرخصوص
تامین سهمیه آب قطعات مجوار ندارد
ودرصورت شرایط برابر ویکسان
شرکتکنندگاندرمزایدهاولویتخریدبا
شرکایمشاعیبنیادخواهدبود

150,000,000,000

39,500,000,000

آگهي مزايده امالك
زمین/درحریم
شهروفاقدکاربری

یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ  /ملک
درتصرف شرکای مشاعی بنیاد بوده لذا
واگذاریباشرایطوضعموجودوتخلیه
ورفع تصرف و یا توافق احتمالی با متصرف
بهعهدهخریدارمیباشدضمنا"درصورت
شرایطبرابرویکسانشرکتکنندگان
درمزایده اولویت خرید با شرکای مشاعی
بنیاد خواهدبود

ششدانگ/

کرج،جادهماهدشت،خیابان 547.5مترمربع
مشاع از
 39جم،جنبمرغداریجم-
2190مترمربع
پالکثبتی،6/487قطعه37

_

کرج،جادهماهدشت،نرسیده
بهبیمارستان
 40شریعتی،روبهرویرستوران
یاس،خیابانجم،تقاطعیکم
-پالکثبتی،6/219قطعه1

10162.5

_

زمین/درحریمشهرو
فاقدکاربریوفاقد
هرگونهطرحمصوب
درخصوصتعریض
معابر

کرج،جادهماهدشت،بعداز
بیمارستانشریعتی،نرسیده
بهمیدانماهدشت،خیابان
41
معروف به خدایا ،خیابان
تبوک-پالکثبتیاعیان
ملک9/3

64545.75

دارد/متعلق
بهمتصرفین
ومالکسند
اعیان
می باشد

زمین/درحریمشهر.
فاقدکاربری

کرج،جادهماهدشت،نرسیده
بهسهراهیمهرشهر،خیابان
استادیوم ،محل شرکت
42
فجرصنعت-پالکثبتی
،9/5631قطعه5

1142/16

کرج،جادهماهدشت،نرسیده
بهسهراهیمهرشهر،خیابان
43
استادیوم-پالکثبتی
،9/5636قطعه8

805/55

44

کرج،جادهچالوس،منطقه
حصار،خطسهوسیه،خیابان
شهیدبختیاری،کوچه
سپیدار-پالکثبتی
355/63

45

کرج،جادهمالرد،خیابان
گلستان-43پالکثبتی
،163/7418قطعه2

کرج،جادهمالرد،خیابان
سعدی،گلستان13غربی
46
جنبمجتمعقائم-پالکثبتی
،163/5171قطعه2

حدود398
مترمربع

زمینوسوله/تجاری

حدود 375
مترمربع

زمینوسوله/حمل
ونقلوانبارداری

ششدانگ/مالکیتبنیادصرفا"عرصه
ملک بوده بخشی از پالک  9اصلی
میباشدوسنداعیانمساحتمزبور
به پالکثبتی  9/3متعلق به مالک
اعیان میباشد که دارای بنا واشجار
بودهکهمتعلقبهمتصرفینمیباشد
علیهذا ملک برابر گزارش نقشه بردار
بهمیزان3478/82مترمربعدرحریم
دکل برق فشارقوی و واگذاری با
شرایط وضع موجود صرف ًا عرصه ملک
بودهوپاسخگوییبهمتصرفینوافراد
وشهرداری ،جهاد کشاورزی و رفع تصرف
و اخذ سند عرصه و کلیه هزینه ها بهعهده
خریدار خواهد بود
ششدانگ /ملک حدودا" 398مترمربع
دارای سوله قدیمی و تحت اجاره
افرادغیر بوده لذا واگذاری وتحویل ملک
پسازتخلیهمستاجراستوپرداخت
کلیه هزینه های مربوط به اخذ پایانکار،
پاسخگوییبهشهرداریو...بهعهده
خریدار خواهد بود
ششدانگ /ملک حدودا" 375مترمربع
دارای سوله قدیمی میباشد و پرداخت
کلیه هزینه های مربوط به اخذ پایانکار
و پاسخگویی به شهرداری و ...بهعهده
خریدار می باشد

سه دانگ/مساحت حدود14/65
مترمربع از ملک برابر گزارش نقشه
برداردرتصرفمالکقطعههمجوار
بوده که رفع تصرف ووتخلیه ویا توافق
آن بهعهده خریدار و واگذاری با شرایط
وضع موجود بهصورت وکالتی می باشد
مساحت
وپرداخت کلیه هزینه های مربوط به
حدود 14/65
ملک اعم از دارائی ،شهرداری،آب
مترمربع
379/38
زمین/مسکونیباغ
فاضالب وامورمنابع آب وسایر ادارات
از ملک
مترمربعمشاعاز
شهریباگونهتراکمی
درتصرف
758/75
ونهادها وپاسخگویی به هرگونه دعوی در
20-2
مالکقطعه
مترمربع
مراجع قضایی و ...اخذ استعالمات (نقل
همجوار
وانتقال،اخذ سند تک برگ و )...ومراجعه
میباشد
وپیگیری اخذ ضوابط مربوط به شهرداری
و اداره آب وادارات ذیربط بهعهده
خریدارخواهدبود.ضمن ًادرصورت
شرایطبرابرویکسانشرکتکنندگان
درمزایده،حق اولویت خرید با شریک
مشاعیبنیادمیباشد
سه دانگ مشاع /برابر استعالم
از شهرداری مربوطه ملک حدود
152/70مترمربع دارای اصالحی بوده لذا
زمین/مسکونی
337/5مترمربع
متداولشهریتراکمی واگذاری با شرایط وضع موجود می باشد.
_
مشاع از
%125
675مترمربع
ضمن ًادرصورتشرایطبرابرویکسان
شرکتکنندگاندرمزایده،حقاولویت
خرید با شریک مشاعی بنیاد خواهد بود.

1819

_

ششدانگ /برابر گزارش نقشه بردار
مساحتبهمیزان228مترمربعاز
ملکدرتصرفقطعههمجواروحدود
1008/33مترمربعدارایاصالحیمیباشد
لذا واگذاری بهصورت وکالتی با حق
زمین/سبزوباز(پارک
وفضایسبز)ودرحریم توکیل بغیر برای یک بار وکلیه هزینههای
ریل راه آهن
مربوط به شهرداری،دارایی،اداره ثبت
و...وپرداختهزینههایمربوطهبهعهده
خریدار و واگذاری باشرایط وضع موجود و
رفع تصرف وتخلیه وقلع قمع آن بهعهده
خریدار می باشد.

20,750,000,000

رودسر ،روستای باللم /
 3پالکثبتی  871فرعی از سنگ
 56اصلی قطعه 485

4

رودسر ،روستای باللم /
پالکثبتی  878فرعی از
سنگ 56اصلی قطعه501

5

رودسر ،روستای باللم /
پالکثبتی  879فرعی از
سنگ 56اصلی قطعه502

225,500,000,000

470,000,000,000

600

0

زمین  /مختلف اعم از
جهانگردی،پذیرائی،
حریم خیابان و سبز و
لکههایتجاری

600

0

زمین  /مختلف اعم از
جهانگردی،پذیرائی،
حریم خیابان و سبز و
لکههایتجاری

0

زمین  /مختلف اعم از
جهانگردی،پذیرائی،
حریم خیابان و سبز و
لکههایتجاری

600,71

6

رودسر ،روستای باللم /
پالکثبتی  866فرعی از
سنگ 56اصلی قطعه479

600

7

رودسر ،روستای باللم /
پالکثبتی  880فرعی از
سنگ 56اصلی قطعه503

529,87

0

زمین  /مختلف اعم از
جهانگردی،پذیرائی،
حریم خیابان و سبز و
لکههایتجاری

0

زمین  /مختلف اعم از
جهانگردی،پذیرائی،
حریم خیابان و سبز و
لکههایتجاری

95,000,000,000

8

رودسر ،صیدرمحله ،اراضی
ساحلی  /قسمتی از پالک
 342فرعی از سنگ  72اصلی

11587,89

0

49,100,000,000

9

15,900,000,000
10

11
25,000,000,000

12

الهیجان ،خالو باغ  /قسمتی
از  22باقیمانده مجزا از یک از
سنگ  23اصلی ( قطعه یازده
نقشه ترسیمی بنیاد )

1000

0

الهیجان ،خالو باغ  /قسمتی
از  22باقیمانده مجزا از یک از
سنگ  23اصلی ( قطعه شش
نقشه ترسیمی بنیاد )

858

0

الهیجان ،خالو باغ  /قسمتی
از  22باقیمانده مجزا از یک
از سنگ  23اصلی ( قطعه ده
نقشه ترسیمی بنیاد )

1000

0

الهیجان ،خالو باغ  /قسمتی
از  22باقیمانده مجزا از یک از
سنگ  23اصلی ( قطعه پنج
نقشه ترسیمی بنیاد )

1010

0

73,000,000,000

13

الهیجان ،بازکیاگوراب،
پشت سازمان چای ،جنب
کارخانه قنوعی  /قسمتی
از پالکثبتی  125فرعی از
 36اصلی

2468,95

0

استان مازندران
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

1

رامسر  -میانهاله  -قسمت
ساحلی پالک 460فرعی از
435فرعی از12اصلی قطعه16

850.9

_

2

رامسر  -میانهاله  -قسمت
ساحلی قسمتی از پالک
444فرعی از 435فرعی از
7فرعی از 12اصلی قطعه یک
تفکیکی

4219.2مترمربع
مشاع از
11954مترمربع

_

نوعملك/كاربري

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

ششدانگ-بازدید از ملک و کسب
زمین(مسکونیو
اقامتیتوریستیو اطالعات از دفتر مزایده الزامی می باشد و
تفریحی)
ملک با وضع موجود واگذار میگردد.
عبور خیابان  14متری از ضلع غرب جهت
دسترسی دیگر قطعات به ساحل پیش
بینی،که در کارشناسی لحاظ گردید و بازدید
زمین(ورزشیو
ازملکالزامیاست،رعایتکلیهحرائم
فرهنگیتفریحی
احتمالی اعم از حریم دریا و  ...و همچنین
توریستیوفضایسبز)
رعایت قوانین مربوطه به عهده خریدار
می باشد و با وضع موجود واگذار میگردد.
انتقال بهصورت وکالتی صورت میپذیرد.

قیمت پایه (ریال)
74,000,000,000

294,200,000,000

بندرانزلی،خزرویال،خیابان
پامچال شرقی  /پالکثبتی
14
 611فرعی مفروز و مجزا از 52
از سنگ  13اصلی

رشت،گلسار،خیاباناستاد
معین ،کوچه سوم ،نبش
کوچه فرعی ،روبهروی
15
ساختمان  / 89قسمتی از
پالکثبتی  67مجزا شده از ده
باقیمانده از سنگ 56اصلی

950

245,32

0

0

استان گیالن

قیمت پایه (ریال)

1

رودسر ،روستای باللم /
پالکثبتی  873فرعی از
سنگ 56اصلی قطعه483

600,71

0

ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
زمین  /مختلف اعم از احتمالی ،هزینه های آماده سازی ،عوارض
پروانه و ارزش افزوده و نیز رعایت و
جهانگردی،پذیرائی،
حریم خیابان و سبز و مسئولیتحرائمقانونیبرعهدهخریدار
لکههایتجاری
میباشد و با وضع موجود واگذار و بازدید
از ملک الزامی میباشد.

9,170,000,000

2

رودسر ،روستای باللم /
پالکثبتی  872فرعی از
سنگ 56اصلی قطعه484

600

0

ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
زمین  /مختلف اعم از احتمالی ،هزینه های آماده سازی ،عوارض
پروانه و ارزش افزوده و نیز رعایت و
جهانگردی،پذیرائی،
حریم خیابان و سبز و مسئولیتحرائمقانونیبرعهدهخریدار
لکههایتجاری
میباشد و با وضع موجود واگذار و بازدید
از ملک الزامی میباشد.

9,150,000,000

ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه
ادعای احتمالی ،هزینه های آماده سازی،
عوارض پروانه و ارزش افزوده و نیز
رعایت و مسئولیت حرائم قانونی بر عهده
خریدار میباشد و با وضع موجود واگذار
و بازدید از ملک الزامی میباشد.

ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر رفع
تصرف صادر و اجرا شده است،
زمین  /دارای
پاسخگوییبههرگونهادعایاحتمالی
کاربریهایمختلفبه
ترتیب از شمال پارک اشخاص حقیقیوحقوقیبهعهدهخریدار
ساحلی و خیابان 16متری میباشد ،بهصورت عادی و با وضع موجود
واگذار میگردد و امر تفکیک و اخذ سند
و پارکینگ و پارک
مالکیتوپرداختهزینههایمربوطه
ساحلی و خیابان
بهعهده خریدار و بازدید از ملک الزامی
 35متری
میباشد.
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر خلع ید
صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی به
هرگونهادعایاحتمالیاشخاصبهعهده
زمین  /ورزشی و
خریدار میباشد ،بهصورت عادی و با
پیشنهادیباغطبق
وضع موجود واگذار و اخذ سند مالکیت
اعالم بنیاد مسکن و
وپرداختهزینههایمربوطهبهعهده
برابرنظریهشهرداری
خارج از شهر و داخل خریدار میباشد ،از ملک مذکور تیر برق
فشار ضعیف عبور نموده که در قیمت
حریمشهر
گذاری لحاظ گردیده است .بازدید از ملک
الزامیمیباشد
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر خلع ید
صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی به
زمین  /ورزشی و
هرگونهادعایاحتمالیاشخاصبهعهده
پیشنهادیباغطبق
خریدار میباشد ،بهصورت عادی و با
اعالم بنیاد مسکن و
برابرنظریهشهرداری وضع موجود واگذار و اخذ سند مالکیت
وپرداختهزینههایمربوطهبهعهده
خارج از شهر و داخل
خریدار میباشد ،بازدید از ملک الزامی
حریمشهر
میباشد
زمین  /ورزشی و
پیشنهادیباغطبق
اعالم بنیاد مسکن و
برابرنظریهشهرداری
خارج از شهر و داخل
حریمشهر

ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر خلع ید
صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی به
هرگونهادعایاحتمالیاشخاصبهعهده
خریدار میباشد ،بهصورت عادی و با
وضع موجود واگذار و اخذ سند مالکیت
وپرداختهزینههایمربوطهبهعهده
خریدار میباشد ،از ملک مذکور تیر برق
فشار ضعیف عبور نموده که در قیمت
گذاری لحاظ گردیده است .بازدید از ملک
الزامیمیباشد

ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر خلع ید
صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی به
زمین  /ورزشی و
هرگونهادعایاحتمالیاشخاصبهعهده
پیشنهادیباغطبق
خریدار میباشد ،بهصورت عادی و با
اعالم بنیاد مسکن و
برابرنظریهشهرداری وضع موجود واگذار و اخذ سند مالکیت
وپرداختهزینههایمربوطهبهعهده
خارج از شهر و داخل
خریدار میباشد ،بازدید از ملک الزامی
حریمشهر
میباشد
ششدانگ  /ملک متصرف دارد ،بازدید
از ملک الزامی است ،با وضع موجود
و بهصورت عادی واگذار میشود و
زمین  /داخل محدوده
امرتفکیک اخذ سند رسمی و هزینه های
طرح هادی -باغ
مربوط به آن به عهده خریدار بوده ،اخذ
هرگونه مجوز از مراجع ذیصالح بهعهده
خریدارمیباشد.
ششدانگ  /سطح ملک انباشته از درختان
جنگلی بوده که بهصورت مجزا ارزیابی و
لحاظ گردیده است ،اخذ هرگونه مجوز از
مراجعذیصالحبهعهدهخریدارمیباشد،
زمین  /مسکونی
رعایت هرگونه حریم اعم از خیابان و نهر
و غیره بر عهده خریدار میباشد ،.بازدید
از ملک الزامی است ،صرف ًا مدلول سند با
وضع موجود واگذار میگردد.
چهار سهم از  5سهم ششدانگ  /بازدید از
ملک الزامی میباشد ؛ ملک دارای شریک
مشاعی بوده دارای دو بر اصلی و در سطح
زمین  8اصله درخت وجود دارد ،پاسخگویی
به هرگونه ادعا و تخلیه و رفع تصرف
زمین  /مسکونی
احتمالی بهعهده خریدار میباشد ،با وضع
موجود و بهصورت عادی واگذار میگردد و
رعایت حرائم اعم از برق و تعریض خیابان
و غیره بر عهده خریدار میباشد ؛ اولویت
خریدباشریکمشاعیمیباشد.

9,150,000,000

9,150,000,000

9,200,000,000

9,150,000,000

8,100,000,000

111,660,000,000

5,700,000,000

4,950,000,000

5,700,000,000

5,800,000,000

15,100,000,000

19,520,000,000

44,600,000,000

استان گلستان
ردیف

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

نوعملك/كاربري

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه
ادعای احتمالی ،هزینه های آماده سازی،
عوارض پروانه و ارزش افزوده و نیز
رعایت و مسئولیت حرائم قانونی بر عهده
خریدار میباشد و با وضع موجود واگذار
و بازدید از ملک الزامی میباشد.
ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه
ادعای احتمالی ،هزینه های آماده سازی،
عوارض پروانه و ارزش افزوده و نیز
رعایت و مسئولیت حرائم قانونی بر عهده
خریدار میباشد و با وضع موجود واگذار
و بازدید از ملک الزامی میباشد.
ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه
ادعای احتمالی ،هزینه های آماده سازی،
عوارض پروانه و ارزش افزوده و نیز
رعایت و مسئولیت حرائم قانونی بر عهده
خریدار میباشد و با وضع موجود واگذار
و بازدید از ملک الزامی میباشد.
ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه
ادعای احتمالی ،هزینه های آماده سازی،
عوارض پروانه و ارزش افزوده و نیز
رعایت و مسئولیت حرائم قانونی بر عهده
خریدار میباشد و با وضع موجود واگذار
و بازدید از ملک الزامی میباشد.

1

2

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)
آق قال ابتدای جاده ،بطرف
بندرترکمنروبهروی
بیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 197به پالکثبتی پالک
 1010فرعی از  784فرعی از
-3اصلی بخش  6آق قال

250

آق قال ابتدای جاده بطرف
بندرترکمنروبهروی
بیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 196به پالکثبتی پالک
 1009فرعی از  784فرعی از
-3اصلی بخش  6آق قال

250

اعيان
(مترمربع)

ندارد

ندارد

نوعملك/كاربري

مسکونی

مسکونی

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,500,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,500,000,000

8

آق قال خیابان آزادی مابین
خیابان خرمشهر و محله آق لر
قطعهشماره 122بهپالکثبتی
پالک  6458فرعی از 6199
فرعی از یک-اصلی بخش
 7آق قال

3

4

6

7

9

10

11

12

آق قال خیابان آزادی مابین
خیابان خرمشهر و محله آق لر
قطعهشماره 123بهپالکثبتی
پالک  6459فرعی از 6199
فرعی از یک-اصلی بخش
 7آق قال
آق قال خیابان آزادی مابین
خیابان خرمشهر و محله آق لر
قطعهشماره 124بهپالکثبتی
پالک  6460فرعی از 6199
فرعی از یک-اصلی بخش
 7آق قال
بندرترکمن خیابانشهید
بهشتیقطعهشماره 49به
پالکثبتی پالک  13161فرعی
از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن
بندرترکمن خیابانشهید
بهشتیقطعهشماره 50به
پالکثبتی پالک  13162فرعی
از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن

250

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,500,000,000

248

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,500,000,000

299

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

4,200,000,000

250

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,750,000,000

250

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,750,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,750,000,000
6

250

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,750,000,000
7

250

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,750,000,000

238.43

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,570,000,000

242

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,620,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,620,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,620,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,620,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,620,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,250,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,900,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,900,000,000

360

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,900,000,000

360

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,900,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

3,250,000,000

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد می باشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار می شود

25,700,000,000

250

بندرترکمن خیابانشهید
بهشتیقطعهشماره 52به
 14پالکثبتی پالک  13164فرعی
از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن

242

بندرترکمن خیابانشهید
بهشتیقطعهشماره 53به
 15پالکثبتی پالک  13165فرعی
از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن

242

بندرترکمن خیابانشهید
بهشتیقطعهشماره 54به
پالکثبتی پالک  13166فرعی
از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن

242

آزادشهرکمربندیشهید
کوهساریقطعهشماره429
 17به پالکثبتی پالک  430فرعی
از یک فرعی از - 49اصلی
بخش 8آزادشهر

300

آزادشهرکمربندیشهید
کوهساریقطعهشماره430
 18به پالکثبتی پالک  431فرعی
از یک فرعی از - 49اصلی
بخش 8آزادشهر

360

آزادشهرکمربندیشهید
کوهساریقطعهشماره431
 19به پالکثبتی پالک  432فرعی
از یک فرعی از - 49اصلی
بخش 8آزادشهر

360

21

22

گنبدخیابانخیامجنوبی
نرسیدهبهخیابانشهید
 23رمضانیقطعهشماره-750
 8060به پالکثبتی52324
فرعی از یک اصلی بخش 10گنبد

ندارد

8

9

10

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

12

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)
شاهینشهر-مجموعه
مسکونیمیالد-خیابان
استقالل-پالکثبتی
406/13628
شاهینشهر-مجموعه
مسکونیمیالد-خیابان
استقالل-پالکثبتی
406/13629
شاهینشهر-مجموعه
مسکونیمیالد-خیابان
استقالل-پالکثبتی
406/13630
شاهینشهر-مجموعه
مسکونیمیالد-خیابان
استقالل-پالکثبتی
406/13631
شاهینشهر-مجموعه
مسکونیمیالد-خیابان
استقالل-پالکثبتی
406/13632
شاهینشهر-مجموعه
مسکونیمیالد-خیابان
استقالل-پالکثبتی
406/13633
شاهینشهر-بلوارطالقانی
 مجموعه مسکونی حضرتقائم (عج )-برم پالکثبتی
409/6347
شاهینشهربلوارطالقانی
مجموعهمسکونیحضرتقائم (عج ) -برم پالکثبتی
409/6349
شاهینشهربلوارطالقانی
مجموعهمسکونیحضرتقائم (عج )-برم پالکثبتی
409/6351
شاهینشهربلوارطالقانی
مجموعهمسکونیحضرتقائم (عج )-برم پالکثبتی
409/6353
شاهینشهربلوارطالقانی
مجموعهمسکونیحضرتقائم (عج )-برم پالکثبتی
409/6355

اصفهان  -اتوبان آزادگان -
ضلعشرقی-منطقهصنعتی
محمودآباد-پالکثبتی
412/629

اصفهان  -اتوبان آزادگان -
ضلعشرقی-منطقهصنعتی
13
محمودآباد-پالکثبتی
412/631

ندارد

18,800,000,000

50

اعيان
(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

0,00

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

11,250,000,000

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

9,770,000,000

50

0,00

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

9,700,000,000

50

0,00

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

9,500,000,000

50

0,00

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

9,420,000,000

50

50

230/46

زمین/تجاری،خدماتی

0,00

زمین/تجاری،خدماتی

0,00

زمین/مسکونی

0,00

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

9,200,000,000

ششدانگ  -واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد .مساحت طبق سند
 230.46متر مربع و براساس گواهی
شماره  4333907مورخ 99/07/19
شهرداری شاهینشهرمساحتباقیمانده
پس از رعایت بر اصالحی  208.97مترمربع
می باشد .هرگونه توافق با شهرداری و
ادارات ذیربط بهعهده خریدار می باشد.

15,600,000,000

222/65

0,00

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

13,200,000,000

206/85

0,00

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

11,610,000,000

191/10

0,00

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.

10,650,000,000

175/35

15040

7360

زمین/مسکونی

0,00

زمین/درپهنه
کشاورزی

0,00

زمین/درپهنه
کشاورزی

0,00

ششدانگ-واگذاری بهصورت وضع
موجود می باشد.
ششدانگ-ملک موصوف طبق سند
دارای حقالشرب از قنات حسین آباد
و اکنون فاقد آب زراعی وقسمتی
از حدجنوبی آن در حریم برق فشار
قوی میباشد .بر اساس نامه شماره
99.15.19236مورخ 99.04.24اداره
کل راه و شهرسازی استان اصفهان
ملک خارج از محدوده و داخل حریم
شهر اصفهان و بر اساس سند پهنه
بندی حریم شهر اصفهان در پهنه
کشاورزی قرار دارد  .ملک موصوف
دارای نخاله ساختمانی و ضایعات سنگ
و جمع آوری نخاله های موجود بهعهده
خریدار میباشد.
ششدانگ-ملک موصوف طبق سند
دارای حق الشرب از قنات حسین آباد
و اکنون فاقد آب زراعی و قسمتی
از حدجنوبی آن در حریم برق فشار
قوی می باشد.بر اساس نامه شماره
99.15.18558مورخ  99.04.21اداره
کل راه و شهرسازی استان اصفهان
ملک خارج از محدوده و داخل حریم
شهر اصفهان و بر اساس سند پهنه
بندی حریم شهر اصفهان در پهنه
کشاورزی قرار دارد.ملک موصوف
دارای نخاله ساختمانی و ضایعات سنگ
و جمع آوری نخاله های موجود بهعهده
خریدار می باشد.

9,900,000,000

119,570,000,000

58,500,000,000

استان خراسان شمالی

300

250.8

ندارد

ندارد

ندارد

مسکونی

مسکونی

مسکونی

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

1

شیروان-بلوارامام
رضا (ع) -حاشیه خیابان
ایثار  -پالکثبتی  6000فرعی
از  -2اصلی مفروز و مجزی
شده از ( )470- 5210فرعی
از اصلی مذکور

2

شیروان-بلوارامام
رضا (ع) -حاشیه خیابان
ایثار  -پالکثبتی  6004فرعی
از  -2اصلی مفروز ومجزی
شده از ( )470- 5210فرعی
از اصلی مذکور

201.06

211.5

اعيان
(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

ششدانگ-تراکمکممسکونی-هزینه
آماده سازی و سایر هزینه های مورد
زمین مسکونی  /تجاری
مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار
میباشد

ندارد

ششدانگ-تراکمکممسکونی-هزینه
آماده سازی و سایر هزینه های مورد
زمین مسکونی  /تجاری
مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار
میباشد

ندارد

قیمت پایه (ریال)

23,500,000,000

24,500,000,000

استان خراسان رضوی
ردیف

آزادشهرکمربندیشهید
کوهساریقطعهشماره434
به پالکثبتی پالک 435
فرعی از یک فرعی از 49
-اصلی بخش 8آزادشهر

4

ردیف

20

3

11
242

آزادشهرکمربندیشهید
کوهساریقطعهشماره432
به پالکثبتی پالک 433
فرعی از یک فرعی از 49
اصلی بخش 8آزادشهرآزادشهرکمربندیشهید
کوهساریقطعهشماره433
به پالکثبتی پالک 434
فرعی از یک فرعی از 49
-اصلی بخش 8آزادشهر

1

5
مسکونی

205.5

مسکونی

مشاع از ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد
می باشد بازدید از امالک اجباری و با وضع
موجود واگذار می شود،ملک موصوف
دارای حدود 80متر اعیانی قدیمی با
امتیازات آب و برق و گاز می باشد

استان اصفهان

2

بندرترکمن خیابانشهید
بهشتیقطعهشماره 51به
 13پالکثبتی پالک  13163فرعی
از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن

16

گنبدخیابانشریعتیشرقی
مابینولیعصرشمالیواروند
رود نبش کوچه  4پالک 4
24
قطعهشماره-بهپالکثبتی
قسمتی از پالک1823فرعی از
-1اصلی بخش 10گنبد

ردیف

5

آق قال ابتدای جاده بطرف
بندرترکمنروبهروی
بیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 195به پالکثبتی پالک
 1008فرعی از  784فرعی از
-3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بهطرف
بندرترکمنروبهروی
بیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 194به پالکثبتی پالک
 1007فرعی از  784فرعی از
-3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بهطرف
بندرترکمنروبهروی
بیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 193به پالکثبتی پالک
 1006فرعی از  784فرعی از
-3اصلی بخش  6آق قال
آق قال خیابان آزادی مابین
خیابان خرمشهر و محله آق لر
قطعهشماره 78بهپالکثبتی
پالک  6414فرعی از 6199
فرعی از یک-اصلی بخش
 7آق قال
آق قال خیابان آزادی مابین
خیابان خرمشهر و محله آق لر
قطعهشماره 77بهپالکثبتی
پالک  6413فرعی از 6199
فرعی از یک-اصلی بخش
 7آق قال

آگهي مزايده امالك

1

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)
مشهد  -بلوار هدایت
 روبهروی پارک بانوانپالکثبتی  5172فرعی از
یک اصلی

60/01
مترمربع

اعيان
(مترمربع)
187/68
مترمربع

نوعملك.كاربري

مغازه  -تجاری

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ  -طبقات همکف و اول دارای
127/58مترمربع تجاری و زیر زمین به
مساحت  60/10مترمربع انباری تجاری و
دارای آب و برق می باشد.

31,500,000,000

آگهي مزايده امالك
2

مشهد  -بلوار هدایت
 روبهروی پارک بانوانپالکثبتی  5191فرعی از یک
اصلی مفروز و مجزی شده
از 974و975و977و978
فرعی از اصلی مذکور

57/90
مترمربع

3

مشهد -بلوار هدایت -
هدایت  - 30/2سمت
راست  -پالکثبتی
 5223فرعی از یک اصلی
مفروز و مجزی شده از
(974و975و977و)978
فرعی از اصلی مذکور

 150مترمربع

4

مشهد -بلوار هدایت -
هدایت  - 30/2سمت
راست  -پالکثبتی
 5229فرعی از یک اصلی
مفروز و مجزی شده از
(974و975و977و)978
فرعی از اصلی مذکور

200مترمربع

5

مشهد -بلوار هدایت -
هدایت  - 30/2سمت
راست  -پالکثبتی
 5231فرعی از یک اصلی
مفروز و مجزی شده از
(974و975و977و)978
فرعی از اصلی مذکور

200مترمربع

6

مشهد -بلوار هدایت -
هدایت  - 30/4سمت چپ
 پالکثبتی  5236فرعیاز یک اصلی مفروز و مجزی
شده از 974فرعی از اصلی
مذکور و هدایت30/4
سمت چپ

200مترمربع

7

مشهد  -بلوار هنرستان
 هنرستان  - 17برجبهارستان  -طبقه دهم -
واحد جنوب مرکزی شرقی
پالکثبتی  15934فرعی از
 183اصلی مفروز و مجزی
شده از  24111فرعی از اصلی
مذکور

بقدرالسهم

8

مشهد  -خیابان امام خمینی
 (24کوچه سینما آسیا) -
پالک  - 10پالکثبتی  11فرعی 518/8مترمربع
از  2197اصلی بخش یک
مشهد

9

مشهد  -خیابان احمد آباد
 مقابل سه راه راهنمایی پاساژ 22بهمن  -طبقههمکف  -مغازه شماره
دو  -پالکثبتی قسمتی از
باقیمانده  7475فرعی از
 233اصلی بخش نه مشهد

بقدرالسهم

10

مشهد  -خیابان احمد آباد
 مقابل سه راه راهنمایی پاساژ 22بهمن  -طبقههمکف  -مغازه شماره
سه  -پالکثبتی قسمتی از
باقیمانده  7475فرعی از
 233اصلی بخش نه مشهد

بقدرالسهم

11

مشهد  -خیابان احمد آباد
 مقابل سه راه راهنمایی پاساژ 22بهمن  -طبقههمکف  -مغازه شماره
چهار  -پالکثبتی قسمتی
از باقیمانده  7475فرعی از
 233اصلی بخش نه مشهد

بقدرالسهم

12

مشهد  -خیابان احمد آباد
 مقابل سه راه راهنمایی پاساژ 22بهمن  -طبقههمکف  -مغازه شماره
پنج  -پالکثبتی قسمتی از
باقیمانده  7475فرعی از
 233اصلی بخش نه مشهد

بقدرالسهم

مشهد  -خیابان احمد آباد
 مقابل سه راه راهنمایی پاساژ 22بهمن  -طبقههمکف  -مغازه شماره
13
شش  -پالکثبتی قسمتی
از باقیمانده  7475فرعی از
 233اصلی بخش نه مشهد

بقدرالسهم

مشهد  -خیابان احمد آباد
 مقابل سه راه راهنمایی پاساژ 22بهمن  -طبقههمکف  -مغازه شماره
 - 6/1پالکثبتی قسمتی از
باقیمانده  7475فرعی از
 233اصلی بخش نه مشهد

بقدرالسهم

مشهد  -خیابان احمد آباد
 مقابل سه راه راهنمایی پاساژ 22بهمن  -طبقه15
همکف  -مغازه شماره
هفت  -پالکثبتی قسمتی
از باقیمانده  7475فرعی از
 233اصلی بخش نه مشهد

بقدرالسهم

0

0

0

0

زمین  -مسکونی

زمین  -مسکونی

زمین  -مسکونی

زمین  -مسکونی

31,000,000,000

ششدانگ  -دارای آماده سازی
(دارای زیرساخت شهرسازی شامل
جدولگذاری و آسفالت میباشد)
کلیه هزینه های تاسیسات زیربنائی بر
عهده خریدار می باشد

21,700,000,000

ششدانگ  -دارای آماده سازی
(دارای زیرساخت شهرسازی شامل
جدولگذاری و آسفالت میباشد)
کلیه هزینه های تاسیسات زیربنائی بر
عهده خریدار می باشد

28,500,000,000

ششدانگ  -دارای آماده سازی
(دارای زیرساخت شهرسازی شامل
جدولگذاری و آسفالت میباشد)
کلیه هزینه های تاسیسات زیربنائی بر
عهده خریدار می باشد

28,900,000,000

ششدانگ  -دارای آماده سازی
(دارای زیرساخت شهرسازی شامل
جدولگذاری و آسفالت میباشد)
کلیه هزینه های تاسیسات زیربنائی بر
عهده خریدار می باشد

28,900,000,000

2

4
127/75
مترمربع

آپارتمان  -مسکونی

حدود 596
مترمربع

بهداشتی -درمانی

حدود 20/79
مترمربع

حدود 30/62
مترمربع

حدود
28/47
مترمربع

حدود 20/39
مترمربع

حدود 15/96
مترمربع

حدود 15/71
مترمربع

مغازه  -تجاری

مغازه  -تجاری

مغازه  -تجاری

مغازه  -تجاری

مغازه  -تجاری

مغازه  -تجاری

ششدانگ  -دارای پارکینگ ،انباری و
آسانسور

25,500,000,000

ششدانگ -شامل حق مالکانه( ،حق سرقفلی
به استثنا حدود  400متر و تجاری) قبل از
سال  1352که مورد مزایده دارای توضیحات
فنی به شرح اسناد پیوست فرم مزایده
میباشد که بهصورت حضوری به رؤیت
و تأیید متقاضیان خواهد رسید با شرایط
موجود واگذار میگردد.

110,200,000,000

مشاع -سرقفلي قب ًال واگذار گرديده
فقط ملکیت واگذار مي گردد که
درشرايط برابر ،اولويت خريد با
مستأجر مي باشدکلیه حقوق شهرداری
بر عهده خریدار می باشد( .انتقال
در قالب اعطای وکالت صورت خواهد
گرفت).

5,990,000,000

مشاع -سرقفلي قب ًال واگذار گرديده
فقط ملکیت واگذار مي گردد که
درشرايط برابر ،اولويت خريد با
مستأجر مي باشدکلیه حقوق شهرداری
بر عهده خریدار می باشد( .انتقال
در قالب اعطای وکالت صورت خواهد
گرفت).

8,753,200,000

مشاع -سرقفلي قب ًال واگذار گرديده
فقط ملکیت واگذار مي گردد که
درشرايط برابر ،اولويت خريد با مستأجر
مي باشدکلیه حقوق شهرداری بر عهده
خریدار می باشد( .انتقال در قالب اعطای
وکالت صورت خواهد گرفت).

8,310,000,000

مشاع -سرقفلي قب ًال واگذار گرديده
فقط ملکیت واگذار مي گردد که
درشرايط برابر ،اولويت خريد با
مستأجر مي باشدکلیه حقوق شهرداری
بر عهده خریدار می باشد( .انتقال
در قالب اعطای وکالت صورت خواهد
گرفت).

5,930,000,000

مشاع -سرقفلي قب ًال واگذار گرديده
فقط ملکیت واگذار مي شود که
درشرايط برابر ،اولويت خريد با
مستأجر مي باشد کلیه حقوق شهرداری
بر عهده خریدار می باشد( .انتقال
در قالب اعطای وکالت صورت خواهد
گرفت).

4,950,000,000

مشاع -سرقفلي قب ًال واگذار گرديده
فقط حق مالكيت واگذار مي شود
درشرايط برابر ،اولويت خريد با
مستأجر مي باشدکلیه حقوقات
شهرداری بر عهده خریدار می باشد

4,700,000,000

مشاع -سرقفلي قب ًال واگذار گرديده
فقط حق مالكيت واگذار مي شود
درشرايط برابر ،اولويت خريد با
مستأجر مي باشدکلیه حقوقات
شهرداری بر عهده خریدار می باشد

7,900,000,000

5

6

7

8

حدود 23/69
مترمربع

1

ردیف

ردیف
1

زنجان ،کوی جانبازان
خیابان جانباز ،2پالکثبتی 5299/8487بخش یک
زنجان

219.5

خرمدره ،شهرک گلدشت -
پالکثبتی  38/10499بخش
سه زنجان  -قطعه 287

خرمدره ،شهرک گلدشت -
پالکثبتی  38/10542بخش
سه زنجان  -قطعه 330

خرمدره ،شهرک گلدشت -
پالکثبتی  38/10548بخش
سه زنجان  -قطعه 336

خرمدره ،شهرک گلدشت -
پالکثبتی  38/11182بخش
سه زنجان  -قطعه 970

160

136

144

200

144

180

_

زمین/مسکونی

_

زمین/مسکونی

_

زمین/مسکونی

_

_

_

ششدانگ ،نظر به اینکه بر اساس نقشه
مصوب مقادیری از پالک فوق در طرح
تعریض خیابان ( بالغ بر82متر مربع )
واقع شده است اما واگذاری حاضر بر
اساس میزان مساحت مقید در سند
(160مترمربع) می باشد .ملک با وضعیت
موجود به فروش میرسد بازدید از
ملک قبل از ارائه پیشنهادات الزامی
است ،هر گونه توافق واقدام به مطالبه
بها از شهرداری ویا هر ارگان دیگری و
توافق با مالکین مجاور بدلیل ساخت ساز
های غیر مجاز در منطقه بر عهده خریدار
بودهوفروشندههیچگونهتعهدیدر
این خصوص نداشته وخریدار با اوصاف
حاضر اقدام به شرکت در مزایده وخرید
پالکثبتی موصوف را دارد .
ششدانگ ،هزینه آماده سازی و
شهرداری به عهده خریدار می باشد .
بازدید ازملک الزامی است ،کاربری به
استنادصورتمجلستفکیکیوسند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود
و صرفا اقساطی می باشد و بهصورت
نقدی تسویه نمی شود .
ششدانگ ،هزینه آماده سازی و
شهرداری به عهده خریدار می باشد .
بازدید ازملک الزامی است ،کاربری به
استنادصورتمجلستفکیکیوسند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود
و صرفا اقساطی می باشد و بهصورت
نقدی تسویه نمی شود .

زمین/مسکونی

ششدانگ ،هزینه آماده سازی و
شهرداری به عهده خریدار می باشد .
بازدید ازملک الزامی است ،کاربری به
استنادصورتمجلستفکیکیوسند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود
و صرفا اقساطی می باشد و بهصورت
نقدی تسویه نمی شود .

زمین/مسکونی

ششدانگ ،هزینه آماده سازی و
شهرداری به عهده خریدار می باشد .
بازدید ازملک الزامی است ،کاربری به
استنادصورتمجلستفکیکیوسند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود
و صرفا اقساطی می باشد و بهصورت
نقدی تسویه نمی شود .

زمین/مسکونی،
تجاری

ششدانگ ،هزینه آماده سازی و
شهرداری به عهده خریدار می باشد .
بازدید ازملک الزامی است ،کاربری به
استنادصورتمجلستفکیکیوسند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود
و صرفا اقساطی می باشد و بهصورت
نقدی تسویه نمی شود .

17,500,000,000

5,900,000,000

6,250,000,000

8,350,000,000

6,200,000,000

16,350,000,000

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

ارومیه  -خیابان کاشانی -
جنب هتل جهانگردی  -طبقه
همکفخوابگاهدانشجویی-
جزو 1و - 1/3627/ 2ارومیه

شهرستانسلماسمیدان
شهرداری ( توحید )-پالک
 1660الی  1662اصلی بخش
 12خوی

-

82,58

اعيان
(مترمربع)

119.3

نوعملك.كاربري

تجاري

تجاري

82,58

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

سرقفلی یک واحد تجاری دو دهنه طبقه
همکفخوابگاهدانشجوییدرشهرستان
ارومیه به مساحت 119.30متر مربع شامل
94.60متر مربع بخش پیشین و مقدار
 24.70متر مربع بخش انتهایی به استناد
نظریهکارشناسانرسمیدادگستریبه
فروش می رسد .شغل مورد نظر نبایستی
جزء مشاغل مزاحم و کارگاهی و خالف نظم
عمومی و مصالح باشد .بازدید از ملک و
اخذ اطالعات از دفتر فروش الزامی است.

46,500,000,000

واگذاری ملکیت مغازه های محاط در پالکثبتی
-1660الی  - 1662اصلی بخش  12خوی واقع
در سلماس و راهرو محل عبور طبقات
فوقانی و پالک همجوار با حفظ حقوق مکتسبه
مستاجرین که ارزیابی ملک مورد نظر با لحاظ
حق کسب و پیشه مستاجرین به جهت عدم
ارائه اصول مدارک سرقفلی انجام گرفته
است.ضمن ًا رفع تعارضات ثبتی با ملک
همجوار و سایر مسائل ثبتی و حقوقی و غیره
ناشی از عدم امکان تفکیک ملک بنیاد با ملک
همجوار برعهده خریدار بوده و ملک با وضعیت
موجود به فروش میرسد .بازدید از ملک و
کسب اطالعات از دفتر فروش الزامی است.

18,300,000,000

استان آذربایجان شرقی

استان زنجان
آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

خرمدره ،شهرک گلدشت -
پالکثبتی  38/10450بخش
سه زنجان  -قطعه 238

160

_

زمین/مسکونی

17,700,000,000

استان آذربايجان غربي

2

مغازه  -تجاری

زنجان ،کوی جانبازان،
خیابانصدوقی-پالکثبتی
 5299/8415بخش یک
زنجان

زنجان ،کوی جانبازان،
 3خیابانصدوقی-پالکثبتی
 5299/8418بخش یک زنجان

ردیف

14

180/81
مترمربع

مغازه  -تجاری

ششدانگ  -طبقات همکف و اول دارای
122/91مترمربع تجاری و زیر زمین به
مساحت  57/90مترمربع انباری تجاری
و دارای آب و برق می باشد.

ششدانگ ،نظر به اینکه بر اساس نقشه
مصوب مقادیری از پالک فوق در طرح
تعریض خیابان ( بالغ بر45متر مربع )
واقع شده است اما واگذاری حاضر بر
اساس میزان مساحت مقید در سند
(160مترمربع ) می باشد .ملک با وضعیت
موجود به فروش میرسد بازدید از ملک
قبل از ارائه پیشنهادات الزامی است،
هر گونه توافق واقدام به مطالبه بها از
شهرداری ویا هر ارگان دیگری و توافق
با مالکین مجاور به دلیل ساخت سازهای
غیر مجاز در منطقه بر عهده خریدار بوده
وفروشندههیچگونهتعهدیدراین
خصوص نداشته وخریدار با اوصاف
حاضر اقدام به شرکت در مزایده وخرید
پالکثبتی موصوف را دارد .

اعيان
(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

_

زمین/مسکونی

ششدانگ . ،بازدید ازملک الزامی،
وگذاری با وضع موجود ،محدوده ملک
دیوار کشی شده است

22,715,000,000

1

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)
آذربایجانشرقی،شهرستان
تبریز ،کوره باشی ،جنب
روغن فروشی احمدی لر،
از پالکثبتی 8824بخش
 5تبریز

 226مترمربع
از 1904.77
مترمربع

اعيان
(مترمربع)

160,69

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

 226مترمربع از  1904/77مترمربع /
مالکیت عرصه و اعیان و سرقفلی یکجا
بفروش می رسد 160/69 .مترمربع از 226
مغازه-جهانگردی،
اداری و خرده فروشی مترمربع مغازه به همراه بالکن به مساحت
 99/56مترمربع و  65/31مترمربع از
226مترمربع عرصه آزاد می باشد.

قیمت پایه (ریال)

138,500,000,000

آگهي مزايده امالك
2

آذربایجانشرقی،شهرستان
تبریز ،خیابان فردوسی،
کوچهمیارمیار ،پالکثبتی
 591/1بخش  7تبریز

221,5

3

آذربایجانشرقی،شهرستان
تبریز ،خیابان خاقانی ،پاساژ
قدس،طبقههمکف،مغازه
شماره ،12پالکثبتی
 ،535/1/38قطعه 36

25,77

4

آذربایجانشرقی،شهرستان
تبریز ،خیابان خاقانی ،پاساژ
قدس،طبقههمکف،مغازه
شماره ،13پالکثبتی
 ،535/1/39قطعه 37

23,52

5

آذربایجانشرقی،شهرستان
مرند ،روستای پیام مرند،
پالکثبتی 17/729بخش16
تبریز

3185

329,91

25,77

23,52

3185

ساختمان-مختلط

مغازه  -تجاری

مغازه  -تجاری

زمین  -زراعی

ششدانگ

43,300,000,000

ششدانگ عرصه و اعیان  /سرقفلی
متلعق به غیر بوده و فقط مالکیت عرصه و
اعیان بفروش می رسد.

850,000,000

ششدانگ عرصه و اعیان /دارای بالکن
به مساحت 11/63مترمربع می باشد .
سرقفلی متلعق به غیر بوده و فقط مالکیت
عرصه و اعیان بفروش می رسد.

950,000,000

ششدانگ

پالکثبتی  1/187اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
10
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

22,000,000,000
11

استان خوزستان
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

0

زمین/درمانی

ششدانگ  -ملک بهصورت یک قطعه
زمین غیر محصور و اخذ سایر اطالعات از
مرجع فروش الزم و ضروری است

17,200,000,000

زمین/مسکونی

ششدانگ  -ملک بهصورت یک قطعه
زمین غیر محصور و اخذ سایر اطالعات از
مرجع فروش الزم و ضروری است

15,740,000,000

ششدانگ _ملک بهصورت یک قطعه
زمین غیر محصور و اخذ سایر اطالعات از
مرجع فروش الزم و ضروری است

14,970,000,000

1

پالکثبتی1/17771ماهشهر/
ناحیهصنعتی/منطقهM
کارگری/پشتپمپبنزین
هفتتیر

514,93

2

پالکثبتی1/17773
ماهشهر/ناحیهصنعتی/
منطقهMکارگری/پشت
پمپبنزینهفتتیر

290,63

0

پالکثبتی1/17774ماهشهر/
ناحیهصنعتی/منطقهM
3
کارگری/پشتپمپبنزین
هفتتیر

293,7

0

زمین/مسکونی

4

پالکثبتی  1/180اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

5

پالکثبتی  1/181اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

6

پالکثبتی  1/182اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

پالکثبتی  1/183اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
7
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

پالکثبتی  1/184اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
8
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

7440

0

زمین/کشاورزی

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

2,232,000,000

پالکثبتی  1/186اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

پالکثبتی  1/189اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

پالکثبتی  1/190اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
13
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

14

پالکثبتی  1/191اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

پالکثبتی  1/192اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
15
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

16

17

پالکثبتی  1/193اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

پالکثبتی  701خرمشهر/
کوتشیخ/بلوار
بیتالمقدس/انتهایخیابان
ارشاد

12400

12400

12400

12400

12400

12400

2538,85

0

0

0

0

0

0

0

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

زمین /خیابان ،باغ
مسکونی،انتظامی،
اداری و ورزشی

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

3,100,000,000

3,100,000,000

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

ششدانگ  -ملک مذکور یک قطعه زمین
ششدانگبامساحت 2538/85مترمربع
باکاربریباغمسکونی،اداریانتظامی
و ورزشی میباشد که مقدار 525/93
مترمربع آن در کاربری باغ مسکونی و مقدار
 1333/78مترمربع آن در کاربری اداری
انتظامی و مقدار 368/70مترمربع آن در
کاربری ورزشی و مقدار  311/11مترمربع آن
در طرح خیابان واقع شده است.

4,100,000,000

استان مرکزی
اعيان
(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

اراک -جاده فرودگاه اراضی
رسول آباد پالکثبتی
 31/3495قطعه 2550

560

ندارد

زمین-مزروعی

ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد

2,500,000,000

2

اراک -جاده فرودگاه اراضی
رسول آباد پالکثبتی
 31/3477قطعه 2536

658

ندارد

زمین -مزروعی

ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد

3,000,000,000

ردیف

9

12

پالکثبتی  1/188اهواز /جاده
اهواز به خرمشهر/بعد از
پل مالشیه /اراضی روستای
امالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61/25سهم مشاع از  245سهم
عرصهواعیان-ملکمذکورباکاربری
کشاورزی که مالکیت بنیاد در کل
ششدانگ بطور مشاع بوده وتفکیک ویا
تقسیمعرفینگردیدهومحدودهسهم
بنیاد در پالک مرقوم معین نشده است
و توافق با سایر شرکاء در خصوص افراز
وتفکیکسهممشاعیبهعهدهخریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص
تامین آب ندارد.باتوجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده ششدانگ پالک به
خریدارتحویلمیگرددورفعهرگونه
تصرف و معارض با خریدار است.

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

آگهي مزايده امالك
3

زرندیه  -روستای رضی آباد
61/88/256

876,43

ندارد

زمین-مختلط

ششدانگ-ملکباوضعیتموجود
بفروشمیرسد

3,324,000,000

4

زرندیه -روستا ی رضی آباد
61/88/18

4926,93

ندارد

زمین-مزروعی

ششدانگ-ملکباوضعیتموجود
بفروشمیرسد

8,310,000,000

5

زرندیه  -روستای
رضی آباد 61/2

3059

ندارد

زمین-مسکونی

ششدانگ-ملکباوضعیتموجود
بفروشمیرسد

12,188,000,000

2

قسمتی از قطعهD8
از اراضی سعید آباد از
پالکثبتی  2112واقع در
شهرستانسیرجان-بلوار
فاطمیهغربی-ضلعجنوب
شرقی میدان حاج میرزا
سعیدسیرجانی

1636/2

زمین  -تجاری

-

استان کرمانشاه
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

نوعملك.كاربري

173251/47

2

*138.694.4617کرمانشاه،
شهرک الهیه ،فاز سوم
جانبازان

2766/87

فاقداعیانی

*138.694.4393کرمانشاه،
شهرک الهیه ،فاز سوم
3
جانبازان

2264/49

فاقداعیانی

زمین  /اداری انتظامی

4

*138.694.4540کرمانشاه،
شهرک الهیه ،فاز سوم
جانبازان

1574/72

فاقداعیانی

زمین/فرهنگی

5

" 8362فرعی از  2655فرعی
از یک اصلی *
اسالم آباد  -خیابان راه
کربال  -خیابان شهید کرم
طهماسبی"

655/51

فاقداعیانی

6

" 3790فرعی از یک اصلی *
اسالم آباد  -خیابان شهید
کرمطهماسبی"

230/23

فاقداعیانی

237/36

زمین  /قابلیت تجاری -
فاقداعیانی
مسکونی

ششدانگ/اموالمنقول(تأسیساتشبکه
آب گرم و سرد ،لوله های بخار ،لوله های
هوای فشرده ،ایزوالسیون ،کابل کشی
و نیرو رسانی به تابلوهای اصلی کارخانه،
کانال های تهویه و هوا رسانی ،با کلیه
ساپورت ها ،سینی ها و استراکچرهای
مربوطه احداث شده در سالن ریسندگی
وسالنبافندگیباکلیهمتعلقاتبه
انضمام لوله کشی سیستم گاز رسانی،
لوله کشی سیستم سوخت رسانی ،با
لوله کشی ها و کانال های سیستم دفع
فاضالب کارخانه ،سه حلقه چاه عمیق با
الکترو پمپ ،لولههای جدار چاه و شبکه
آبرسانی ،شیرآالت و اتصاالت ،پمپ
های خطی ،مخزن  50هزار لیتری و سایر
ملزومات و الحاقات و نیروگاه برق اضطراری
با دیزل ژنراتور و تابلو و اتصاالت شبکه،
سسیستمهایتولیدبخارمشتملبرسه
دستگاه دیگ مولد بخار ساخت شرکت
2,650,000,000,000
ماشین سازی اراک به انضمام سختگیری،
مشعلها ،تابلو برق ،دی ایرتور ،شیرآالت
و اتصاالت و مخازن ذخیره سوخت دو
دستگاه 500هزار لیتری و یک دستگاه
 60هزار لیتری ،تأسیسات و تجهیزات
آتشنشانی ،حق االمتیاز انشعابات آب
یک اینچی آب شهری  -برق صنعتی 250
کیلو وات ،خطوط تلفن ،گاز 2500مترمکعب
باایستگاهتقلیلفشار ،پستزمینی
متوسطبرقوترانسفورماتورهامشتمل
بر ترانسفورماتورهای 4و 50کیلو وات،
دیژنگتورها ،سکسیونر ،تابلوهایاصلیو
فرعی ،لوازم اندازه گیری کنتورها و بانک
خازنی 5 ،دستگاه ترانسفورماتور 1250کیلو
وات آمپر و یک دستگاه ترانسفورماتور500
کیلو وات آمپر) و اموال غیرمنقول ملک
مذکور شامل محوطه ،ساختمان های اداری
و انبارها ،سالن های تولید و ساختمان
تأسیسات می باشد .

1

"سیروان -روستای پهنه بر
"206/2024/3695

128.40

-

زمین/مسکونی

2

"سیروان -روستای پهنه بر
"206/2024/3696

141.60

-

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

280,000,000

3

"سیروان -روستای پهنه بر
"206/2024/3697

140.70

-

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

273,000,000

4

"سیروان -روستای پهنه بر
"206/2024/3698

82.45

-

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

160,000,000

"چرداول-روستایباغلهعلیا
5
"204/9710

265.36

-

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

573,000,000

83,500,000,000

6

"چرداول-روستایباغلهعلیا
"204/9711

268.78

-

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

581,000,000

7

"چرداول-روستایباغلهعلیا
"204/9712

269.53

-

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

583,000,000

8

"چرداول-روستایباغلهعلیا
"204/9713

270.28

-

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

584,000,000

9

"چرداول-روستایباغلهعلیا
"204/9714

250.17

-

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

541,000,000

ششدانگ/با وضع موجود واگذار
میگردد

55,500,000,000

زمین  /قابلیت تجاری

ششدانگ/بخشی از ملک مذکور در
تصرف غیر می باشد که رفع تصرف به
عهده خریدار می باشد و بنیاد تعهدی
نسبت به آن ندارد.

68,000,000,000

زمین  /قابلیت تجاری

ششدانگ/بخشیازملکمذکوربه
صورت معبر و قسمتی نیز در تصرف غیر
می باشد که رفع تصرف به عهده خریدار
می باشد و بنیاد تعهدی نسبت به آن
ندارد.

17,000,000,000

ششدانگ/بخشی از ملک مذکور در
تصرف غیر می باشد که رفع تصرف به
عهده خریدار می باشد و بنیاد تعهدی
نسبت به آن ندارد.

14,960,000,000

8

 * 2004.647سنقر ،شهرک
شهرداری

143

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار
میگردد

14,000,000,000

9

 * 2004.656سنقر ،شهرک
شهرداری

150

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار
میگردد

14,500,000,000

10

 * 2004.658سنقر ،شهرک
شهرداری

150

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار
میگردد

13,500,000,000

11

 * 2004.684سنقر ،شهرک
شهرداری

160

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار
میگردد

15,000,000,000

10

11

"چرداول-روستایزنجیره
سفلی
"205/17453
"چرداول-روستایزنجیره
سفلی
"205/17454

302.75

308.10

"چرداول-روستایزنجیره
سفلی
"205/17455
"چرداول-روستایزنجیره
سفلی
"205/17456

311.64

14

"چرداول-روستایزنجیره
سفلی
"205/17426

239.53

15

"چرداول-روستایزنجیره
سفلی
"205/17427

13

250

-

ردیف

عرصهملکمذکورفاقدسندرسمیبنام
این نهاد و دارای قرارداد واگذاری از
سویشرکتشهرکهایصنعتیکرمانبه
شرکتمجتمعصنعتیوتولیدیکرمان
متعلقبهبنیادمستضعفانواگذاری
حقوق بنیادبا وضع موجود ،دارای اعیانی
احداثی و اموال منقول موجود در محل
صورت میگیرد مورد کارشناسی قرار
گرفته و اخذ هرگونه مجوز انتقال قانونی
و نیز بهرهبرداری و تملک و غیره از سوی 657,455,000,000
شرکتشهرکهایصنعتیاستانو
همچنیندرخواستوهزینهتفکیکسند
و انتقال و کلیه بدهی های متعلق به ملک
نزد کلیه مراجع دولتی و غیر دولتی بر
عهده خریدار خواهد بود و ملک مذکور
با شرایط  50درصد نقد و  50درصد
باقیمانده بهصورت اقساط 24ماهه و یا
معاوضه با امالک سهل البیع با وضع موجود
مورد فروش واقع میگردد.

زمین/مسکونی

-

زمین/مسکونی

-

زمین/مسکونی

-

زمین/مسکونی

-

زمین/مسکونی

-

قیمت پایه (ریال)

زمین/مسکونی

شش دانگ -سند تک برگ

شش دانگ -سند تک برگ

شش دانگ -سند تک برگ

شش دانگ -سند تک برگ

شش دانگ -سند تک برگ

شش دانگ -سند تک برگ

1,080,000,000

1,100,000,000

870,550,000

880,100,000

840,000,000

873,000,000

استان فارس و بوشهر
ردیف

1

132515

5983

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

309.87

12

استان کرمان

صنعتی

استان ایالم

شش دانگ -سند تک برگ

ششدانگ/با وضع موجود واگذار
میگردد

کرمان  -جاده باغین-
(بلوار آیت الله هاشمی
رفسنجانی)مجتمعصنعتی
شماره 2خضراء  -بنیاد بتن

12,500,000,000

250,000,000

56,600,000,000

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

-

ششدانگ  -فاقد سند مالکیت  -بنیاد بر
اساس احکام صادره و تقسیم نامه مالک
ملک مذکور می باشد اخذ سند مالکیت و
هرگونه توافق و بدهی به اشخاص حقیقی
و یا حقوقی بر عهده خریدار میباشد.
( فروش با وضع موجود )

اعيان
(مترمربع)

زمین  /ورزشی

اعيان
(مترمربع)

248

مسکونی

133,000,000,000

نوعملك.كاربري

ششدانگ/با وضع موجود واگذار
میگردد

نوعملك.كاربري

4

قطعه زمین به شماره  105از
بلوک  15از پالک  2112اصلی
بخش 35کرمان شهرستان
سیرجان -اراضی سعید آباد
بلوارفاطمیهغربی-خیابانفرزانگان-فرزانگان3

420

ملک مذکور دارای سند تک برگ و
در اختیار بنیاد می باشد ،فاقد امتیاز
آب ،برق و تلفن است در قسمت جنوب
غربی آن به مساحت حدود  62متر مربع
ساختمان پست برق وجود دارد که
هرگونه توافق در خصوص عرصه و اعیان
با اداره برق وسایر ارگانهای مربوطه بر
عهده خریدار می باشد ( فروش با وضع
موجود )

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

89629

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

1790/15

زمینمحصور-
پارکینگ

110,000,000,000

قیمت پایه (ریال)

تأسیسات و عرصه و
اعیان/صنعتی

" 3791فرعی از  2655فرعی از
یک اصلی *
7
اسالم آباد  -خیابان شهید
کرمطهماسبی"

3

شهرستانجیرفت-میدان
امام خمینی (ره) -خیابان
قرنی-نبشقرنییک
پالکثبتی  8979فرعی از 574اصلی بخش  45کرمان

ردیف

1

" 835و 836فرعی از  159و
- 235 -166 -161 - 158 - 11
 236از  2714اصلی *
استان کردستان  -سنندج -
کمربندیبهشتمحمدی"

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 1636/2متر مربع (قسمتی از قطعه ) d8
فاقد سند مالکیت که قسمتی از آن در
تصرف اشخاص و قسمت باقیمانده که
در اختیار این اداره کل است با متراژ ذکر
شده قابل فروش می باشد ،پرداخت
سهم سرانه ،حق تفکیک و هرگونه بدهی
به شهرداری و غیره همچنین اخذ سند بر
عهده خریدار می باشد متقاضی قبل از
شرکت در مزایده حتماباید از ملک بازدید
نماید(فروش با وضع موجود)

1

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

استانفارس-شیراز-بلوار
امیرکبیر-قبلازخیابان
شهید آقایی -روبهروی باغ
جنتمجتمعتجاریایرانیان
طبقه مثبت یک به شماره
پالک تجاری / F19قسمتی
از پالکثبتی 1652/43372
بخش 4شیراز مفروز و مجزی
شده از
پالکهای 913و3941و18161

بهقدرالسهم
اعیان از عرصه
کل

اعيان
(مترمربع)

نوعملك.كاربري

"مغازه
74/20
مترمربع
انباری
3/7مترمربع
پارکینگ
12/2
مترمربع"

مغازه/تجاری

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ/مساحتقطعیوانتقالسند
مالکیت منوط به اخذ پایان کار و پس از
تنظیمصورتمجلستفکیکیوصدورسند
مفروزی می باشد .ملک دارای انباری و
پارکینگ اختصاصی می باشد و با وضع
موجود واگذار میگردد بازدید از ملک
الزامیاست.

23,200,000,000

آگهي مزايده امالك

2

استانفارس-شیراز-بلوار
امیرکبیر-قبلازخیابان
شهید آقایی -روبهروی باغ
جنتمجتمعتجاریایرانیان
طبقه منفی یک به شماره
پالکتجاری/B18قسمتی
از پالکثبتی 1652/43372
بخش 4شیراز مفروز و
مجزی شده از پالکهای
913و3941و18161

بهقدرالسهم
اعیان از عرصه
کل

3

استانبوشهر-کنگان-
خیابان17شهریور-انتهای
فرعی/ 18قسمتی از پالک
3/442

226/48

4

استانبوشهر-کنگان-بلوار
پاسداران-انتهایفرعی
 13سمت چپ /پالکثبتی
3/2536

218

"مغازه
65/70
مترمربع
انباری
3/5
مترمربع
پارکینگ
12/2
مترمربع"

مغازه/تجاری

ندارد

زمین/مسکونی

ندارد

زمین/مسکونی

استان سیستان و بلوچستان
ردیف
1

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)
زابل -انتهای خیابان امام
خمینی(ره)  -روبهروی
دانشکده فنی و حرفهای
 اراضی حسین آباد -پالکثبتی  6603فرعی از یک
اصلی بخش دو زابل

260

اعيان
(مترمربع)

***

نوعملك.كاربري

زمین-مسکونی
کم تراکم

ششدانگ/مساحتقطعیوانتقالسند
مالکیت منوط به اخذ پایان کار و پس از
تنظیمصورتمجلستفکیکیوصدورسند
مفروزی می باشد .ملک دارای انباری و
پارکینگ اختصاصی می باشد و که با وضع
موجود واگذار میگردد بازدید از ملک
الزامیاست.
ملک بهصورت یک قطعه زمین
غیر محصور و قسمتی از پالکثبتی3/442
بهصورت مشاع می باشد .ملک با وضع موجود
واگذار میگردد و هر گونه اصالح مساحت و
افراز و تفکیک و پرداخت هزینههای مربوط به
اخذ سند به عهده خریدار می باشد .بازدید از
ملک الزامی است.
ششدانگ-ملکیکقطعهزمین
غیر محصور می باشدکه با وضع موجود
واگذار میگردد و بازدید از ملک الزامی
است.

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند
ثبتی تک برگ

2
19,900,000,000

تاکستان ،جنوب اتوبان
قزوین  -زنجان مقابل
3
دانشگاه آزاد پالک 1/17442
بخش  8قزوین
6,750,000,000

5,850,000,000

قیمت پایه (ریال)

ردیف

بندرعباس-بلوارامام
حسین-ضلعغربیکالنتری
شماره 17باقیماندهقسمتی
از پالک  8975فرعی از
-3اصلیقطعه 15تفکیکی

138,4

-

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

زمین/مسکونی

ششدانگ/سندمالکیتتکبرگپالک
مورد نظر 190مترمربع می باشد که مقدار
51/60مترمربعدرتصرفنیرویانتظامی
بوده و انتقال سند مالکیت بهنام خریدار
پس از رفع موانع و جداسازی عرصه
تصرفی با نیروی انتظامی صورت خواهد
گرفت/.ملکباوضعیتموجودواگذار
میگردد/.بازدید از ملک الزامی است.

19,950,000,000

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم ،فاقد
آب و دارای متصرف میباشد و بخشهایی
از آن نیز در سنوات قبل توسط بنیاد به
اشخاص واگذار گردیده و هم اکنون
قسمتی از باقیمانده به مساحت حدود ًا50
هکتار مشاع از  178هکتار باقیمانده سهم
بنیاد قابلیت واگذاری دارد که در تصرف
کشاورزان محلی میباشد .هم اکنون پالک
در دست نقشه برداری جهت اخذ سند تک
برگ میباشد .اخذ اطالعات کامل از دفتر
فروش قزوین الزامی می باشد.

50,000,000,000

استان قزوین
ردیف
1

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

جاده تاکستان  -زنجان
بعد از روستای ضیاء آباد
پالکثبتی  5/1790بخش
 11قزوین

500,000

اعيان
(مترمربع)

0

زراعی

6

7

تاکستان ،جنوب اتوبان
قزوین  -زنجان مقابل
دانشگاه آزاد پالک
 1/17454بخش  8قزوین

2,200,000,000

قیمت پایه (ریال)

تاکستان ،جنوب اتوبان
قزوین  -زنجان مقابل
دانشگاه آزاد پالک 1/17441
بخش  8قزوین
تاکستان ،جنوب اتوبان
قزوین  -زنجان مقابل
دانشگاه آزاد پالک
 1/17455بخش  8قزوین

10,000

10,000

10,000

10,000

21,500

23,500

0

0

0

0

0

0

زراعی

زراعی

زراعی

زراعی

زراعی

زراعی

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم،
فاقد آب و دارای متصرف میباشد .اخذ
اطالعات کامل از دفتر فروش قزوین
الزامی می باشد.

5,000,000,000

5,150,000,000

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم،
فاقد آب و دارای متصرف میباشد .اخذ
اطالعات کامل از دفتر فروش قزوین
الزامی می باشد.

4,900,000,000

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم،
فاقد آب و دارای متصرف میباشد .اخذ
اطالعات کامل از دفتر فروش قزوین
الزامی می باشد.

5,000,000,000

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم،
فاقد آب و دارای متصرف میباشد .اخذ
اطالعات کامل از دفتر فروش قزوین
الزامی می باشد.

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم،
فاقد آب و دارای متصرف میباشد .اخذ
اطالعات کامل از دفتر فروش قزوین
الزامی می باشد.

10,750,000,000

11,750,000,000

استان یزد
ردیف

1

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

تاکستان ،جنوب اتوبان
قزوین  -زنجان مقابل
4
دانشگاه آزاد پالک 1/17448
بخش  8قزوین

5

استان هرمزگان
نوعملك.كاربري

تاکستان ،جنوب اتوبان
قزوین  -زنجان مقابل
دانشگاه آزاد پالک 1/17452
بخش  8قزوین

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم،
فاقد آب و دارای متصرف میباشد .اخذ
اطالعات کامل از دفتر فروش قزوین
الزامی می باشد.

1

2

3

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي عرصه(مترمربع)

یزد -خیابان آیت ا...
کاشانی-کوچههنرستان-
میدان قرآن ابتدای نسترن
پالک  216اصلی بخش  5یزد

بهاباد  -شهرک ولیعصر -
بلوار وحدت اسالمی پالک
 213/536بخش  57یزد

بهاباد -شهرک ولیعصر-
بلوار وحدت اسالمی پالک
 213/537بخش  57یزد

4118/55

61/44

67/85

اعيان
(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

0

زمین  -باغات

ششدانگ -دارای سند دفترچه ای -
بازدید از ملک و کسب اطالعات الزم توسط
متقاضیضروریاست.
فروش با وضع موجود

150,000,000,000

61/44

67/85

ساختمان -تجاری

ساختمان -تجاری

ششدانگ دارای سند تکبرگ و انشعاب
برق تجاری

ششدانگ  -دارای سند تکبرگ و
انشعاب برق تجاری

1,450,000,000

1,550,000,000

