س��ازمان اموال و امالك بنياد مس��تضعفان انقالب اس�لامي در نظر دارد تعدادي از امالك مش�روحه
ذيل را در تهران و ساير استانها از طريق مزايده عمومي با شرايط ويژه(بهصورت اقساط بلند مدت
و ب��دون كارمزد) واگ�ذار نمايد.متقاضيان محترم میتوانند از تاري�خ  99/05/29لغايت  99/06/11همه
روزه بهجز ايام تعطيل ازساعت  8:30الی  18جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت
در مزايده و ارائه پيشنهادات خود در تهران و استانها به دفاتر مزايده ذيل مراجعه فرمايند.
 1اخ�ذ پاكته�اي پيش�نهادي ب�ه همراه اص�ل چك بانك�ي در وجه س�ازمان ام�وال و امالک بنیاد مس�تضعفان
بهش�ماره شناس�ه ملی  10100171920به ميزان  %5قيمت پايه ملك مورد نظر طبق فرم ش�رايط شركت در مزايده
همهروزه بهجز ايام تعطيل در ساعات تعيين شده قابل انجام است.
 2در تاریخ  99/06/12متقاضیان میتوانند پاکتهای پیش�نهادی خود را تا س�اعت  9:30صبح در محل
رديف

استان

1

تهران

2

اصفهان

3

آذربايجان غربی

4

آذربايجان شرقی 041 35265919 - 35265940-1
مركزي ،لرستان086 32216030-32215950 ،
همدان و قم
081
38255543
061 33375220-33376772
خوزستان
 17 - 32234877و32249616
البرز
026
09331004142
024 33424439-33422095
زنجان
024
35520995

5
6
7
8

9

مازندران

تلفن

كد

88880529-86083038

021

65291667

021

33627473

023

36252015
 3الي 36670271
45279060
53227924
33355230
32247406-7

021
031
031
031
038
044

46323420

044

آگهي مزايده امالك

بازگشایی ،درصندوق پاکات قرار دهند.
 ۳بازگش�ايي پاكته�اي پيش�نهادي اس�تان تهران در مح�ل تهران  -بزرگراه رس�الت – نرس�یده به
بلوار آفریقا  -س�اختمان مرکزی بنیاد مس�تضعفان انقالب اسلامیو ساير اس�تانها در مراكز استان
روز چهارشنبه  99/06/12ساعت  10:30صبح طبق برنامه زمانبندي انجام خواهد شد.
 ۴پيش�نهادات دريافت ش�ده در تهران (مربوط به استانها) رأس س�اعت  9:30صبح روز چهارشنبه
 99/06/12در محل برگزاري مزايده استان تهران بازگشائي و توسط نمابر ارسال خواهد شد.
 ۵پيش�نهادات فاق�د س�پرده و ي�ا مخ�دوش و مبه�م و مش�روط از درجه اعتب�ار س�اقط و رعايت مفاد
ش�رايط ش�ركت در مزاي�ده ك�ه از طريق دفاتر ف�روش ارائ�ه ميگردد الزامي میباش�د .ضمن� ًا امضاء
پشت و روي فرم تقاضا ضروري است.
آدرس

رديف

استان

10

خراسان جنوبي

11

خراسان رضوي

12

خراسان شمالی

32323362

13

گلستان

32238721

017

14

کرمان

32516933

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

مشهد-بلوار ملك آباد بين ملك آباد  7و 9پالك 241

051
058

بجنورد-خیابان طالقانی غربی-خیابان هجرت-کوچه هجرت -26پالک 14
گرگان -خیابان  5آذر -روبروی بانک سینا

32114662-5

013

رشت -گلسار -جنب سازمان راه و شهرسازی

42627032 - 42618201-2

013

33624482-4

076

بندرعباس  -گلشهرشمالی  -خ شهید مصطفی خمینی  -نبش خیابان هویزه -
طبقه فوقانی  -بانک سینا

42887238

076

دفتر نمایندگی :رودان  -روبرو فرمانداری

20

کرمانشاه

38377728 - 38377725

083

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

كرج-میدان امام حسین-بلوار شهید چمران -پالک 343

21

قزوین

33773065-33775113

028

شهرک کوثر -فلکه دوم  -بلوار شهیدمحالتی -نبش خیابان میعاد شمالی-
ساختمان پالزا-طبقه دوم -واحد  6و 7

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

22

یزد

38248788

035

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

15

سیستان و بلوچستان

33421961

054

خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه  -57طبقه فوقانی بانک سینا

16

ایالم

33332478-33332523

084

17

فارس ،بوشهر و کنگان

32251443

071

شيراز-بلوار ارم پالك 137

37226080

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

18

گيالن

19

هرمزگان

دفتر نمایندگی :خرمدره  -ابهر  -شهرک قدس  -کوچه گلستان یکم غربی  -پالک 13
نوشهر ميدان همافران خيابان شهيد خيريان جنب اداره پست
تنكابن -خيابان شهيد تالتري دفتر نمايندگي غرب مازندران
بابلسر -روبروی شیالت -کوچه علوی -دفتر نمایندگی بابلسر
ساری  -بلوار آزادی  -خیابان بعثت ۲

رديف

1

خیابان فرمانیه -خیابان دیباجی
شمالی-مجتمع یاس-
بلوک- Bطبقه اول جنوبی-
پالک ثبتی-978(33.3023آ)

148.66

2

بلوار فردوس غرب-
خیابان شقایق جنوبی-نبش
خیابان  18شرقی-پالک -20
طبقه ششم-واحد -602جز
پالک ثبتی -2606(124.2958آ)

-

116.59

آپارتمان مسکونی

3

خیابان حافظ-خیابان نوفل لوشاتو
 خیابان خارک-خیابان شهریار-پالک -23طبقه اول جنوب غربی-
پالک ثبتی -3154.4(2598.46و)

-

133.86

آپارتمان مسکونی
با موقعیت اداری

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی

4

خیابان حافظ-خیابان نوفل لوشاتو
خیابان خارک-خیابان شهریار-پالک -23طبقه دوم جنوب غربی-
پالک ثبتی -3154.8(2598.48و)

-

139.70

آپارتمان مسکونی
با موقعیت اداری

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی

خیابان جمهوری-بین خیابانهای
شیخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومینیوم-طبقه دوازده-
راهروی شمال شرقی-اتاق
 14-13-11-9-3-2-1 -1218فرعی
از  1808و  1866اصلی
خیابان انقالب-نبش خیابان
منیری جاوید-مجتمع اداری
تجاری بهمن-پالک -87طبقه
هشتم-واحد -804پالك ثبتي
-1170(3817/ 85آ)
خیابان انقالب-نبش خیابان
منیری جاوید-مجتمع اداری
تجاری بهمن-پالک -87طبقه
هفتم-واحد -704پالك ثبتي
-1066(3817/ 75آ)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك (كاربري)

آپارتمان مسکونی

ميزان مالكيت  /توضيحات

قیمت (ریال)

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
سه خوابه به انضمام
یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

88.000.000.000

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
به انضمام یک واحد پارکینگ
و یک باب انباری -
انتقال پس از اخذ سند تکبرگ

39.000.000.000

35.000.000.000

37.000.000.000

رديف
1

تا سقف 100ميليارد ريال

%30

2

باالتر از100ميليارد ريال

%30

14

سمنان مهدیشهر روستایی پرور
پالک ثبتی  240فرعی از 94اصلی ( 106س)

شهریار-صفادشت-قریهامینآباد
میدان نبی اکرم بلوار شورا
15
میدان جهاد دانشگاهی خیابان
سلیمان (کاج) کاج - 5پالک ثبتی
 58فرعی از  22اصلی (.2217ک)

17

25.16

ساختمان-اداری

ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق اداری
-اجاره بها ماهیانه  2.100.000ریال

-

180.94

آپارتمان اداری

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به
انضمام یک واحد پارکینگ

44.100.000.000

-

180.94

آپارتمان اداری

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به
انضمام یک واحد پارکینگ

46.000.000.000

8

خیابان بهشتی -خیابان
احمدقصیر -کوچه چهارم -پالک
 -20طبقه آخر-پالك ثبتي
-1333( 6933.40670آ)

-

277.65

آپارتمان مسکونی

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
فاقد انباری و پارکینگ .تکمیل و امضافرم الحاقیه ضروری است

96.500.000.000

9

خیابان جمهوری  -نبش جنوب
شرقی خیابان اسکندری  -پالک
 1572-369 - 1570 - 1568پالک
ثبتی -6977( 2201/107و)

200/75

دارد

ساختمان  -پهنه s123

10

خیابان شریعتی-نرسیده به
خیابان معلم-روبهروی فروشگاه
اتکا-پالک  -608جز پالک ثبتی
جز -536(6931.268آ)

-

81.43

ساختمان-تجاری

واگذاری ششدانگ ملکیت و سرقفلی
یک باب مغازه تجاری دو دهنه به مساحت
 81.43مترمربع به انضمام نیم طبقه به
مساحت  84.72مترمربع و انباری تجاری
به مساحت  20مترمربع .انتقال پس از اخذ
سند تکبرگ

152.000.000.000

11

خانی آباد-خیابان شهید لطفی
کوی مینا-روبهروی تره بار-پالک ثبتی 114.11774

101.5

-

زمین  -پهنه R122

ششدانگ یک قطعه زمین بایر
 هرگونه اصالحیبه عهده خریدار میباشد.
تکمیل و امضای فرم الحاقیه ضروری است

28.500.000.000

12

سمنان مهدیشهر عباس آباد
پالک ثبتی  401الی  409و 414
فرعی از  2926اصلی (س)55

72281.56

1300

زمین و قنات /خارج از
محدوده طرحهای هادی
روستایی (فاقد کاربری)

زمین به پالکهای  401الی 2926/ 409
بیست و دو سهم مشاع از پنجاه و شش
سهم عرصه و اعیان و پالک 2926.414
یازده سهم مشاع از پنجاه و شش سهم
عرصه اعیان که بهصورت قنات میباشد

35.000.000.000

13

سمنان مهدیشهر بلوار انقالب
کوچه بهار -پالک ثبتی 2655
اصلی (س )29

2312

مساحت 12823
مترمربع دارای
پروانه ساخت

زمین  /مسکونی

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

قيمت پايه مزايده

16

4.000.000.000

شهریار -صفا دشت  -قریه امین
آباد میدان نبی اکرم بلوار شورا
میدان جهاد دانشگاهی خیابان
سلیمان (کاج) کاج - 5پالک ثبتی
 56فرعی از  22اصلی (.6219ک)

شهر قدس جاده شهریار اندیشه
بعد از ورودی زرنان قطعه 982
پالک ثبتی  1988فرعی از 16اصلی (.6384ک)

24800.25

1500

1500

6350

دوره اقساط

درصد تخفيف درصورت پرداخت
نقدي نسبت به  %60باقيمانده

%10

%60

 24ماهه

حداکثر تا %18

%10

%60

30ماهه

حداکثر تا %18

ندارد

ندارد

ندارد

درختان مثمر و
غیر مثمر متعلق
به متصرف

زمین  /فاقد طرح هادی
روستایی (فاقد کاربری)

زمین  /در حریم شهر
فاقد کاربری

زمین  /در حریم شهر
فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین
دارای چندین اصله درخت و حقابه
بر اساس عرف محل از چشمه مرکک
(فرم الحاقیه)

ششدانگ یک قطعه زمین

ششدانگ یک قطعه زمین

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 6350مترمربع دارای حریم  38متری از
آکس جاده بهمساحت  1795.50مترمربع
زمین  /در حریم شهر
و مساحت  68متر در آکس 3771.50
و پس از رعایت حرایم
مترمربع و مساحت باقیمانده  794مترمربع
قانونی راه و جاده در پهنه
واقع شده است .ملک دارای متصرف بوده،
 411 sکشاورزی باز
تخلیه متصرف بهعهده خریدار میباشد.
ضمن ًا انتقال سند
بهصورت وکالتی میباشد.

22.000.000.000

15.000.000.000

15.000.000.000

70.000.000.000

استان البرز
ردیف

7

056

بيرجند -خيابان مدرس خيابان امام موسي صدر شرقي

رودسر  -میدان امام(ره) طبقه فوقانی داروخانه دکتر زرگران

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

6

تلفن
32462207
32462174
37660970-4

ایالم-میدان امامخمینی-جنب سرپرستی بانک ملی ایران

استان تهران و حومه

5

كد

آدرس

تهران -بزرگراه رسالت-نرسیده به بزرگراه آفریقا-بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی-
ساختمان آموزش (شماره )۳طبقه اول  -دفتر مزایده
دفترشهریار  :شهریار -میدان فرمانداری -بلوار نواب صفوی -انتهای بلوار معرفت-
میدان نواب صفوی -مجتمع گلسار -طبقه-4واحد13
دفتر سمنان :سمنان  -مهدیشهر  -انتهای خیابان صاحبالزمان  -باالتر از اداره بهزیستی مهدیشهر -
دفتر نمایندگی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
دفتر ورامین :ورامین  -خیابان شهدا  -جنب کالنتری  - ۱۲دفتر نمایندگی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
اصفهان-هتل پل-اول چهارباغ باال روبروي بانك تجارت كوچه باغ نگار پالك 4
-1دفتر نمايندگي شاهين شهر:خيابان حافظ جنوبي-فرعي يك شرقي-پالك دوم جنوبي
دفتر شهررضا :شهررضا  -میدان شهدا  -خیابان شهید بهشتی  -خیابان شهید فهمیده
دفتر چهارمحال و بختیاری :شهرکرد  -بلوار شریعتی  -خیابان انتقال خون  -طبقه دوم  -ساختمان یاد  -پالک ۱۴
ارومیه -خیابان شهید امینی -کوچه  - 9پالک 12
دفتر نمایندگی شاهین دژ -خیابان استاد شهریار -خیابان شهید اکبری-
روبروی مدرسه حکیم سنایی-نبش کوچه اول
تبریز-خیابان خاقانی-جنب پاساژ قدس-اداره کل آذربایجان شرقی
اراك-خيابان فلسطين روبروي بيمارستان قدس جنب كلينيك بيمارستان قدس
همدان-خيابان بوعلی-سیزده خانه -نبش کوچه سوداگر-ساختمان پارسیان-طبقه ۴
اهواز-كيانپارس-روبروي بازارچه مرو

011 09366060664-52334411-12
011 54222034-54223018
011
35289289
011
33378985

عرصه (مترمربع)

 ۶هزينه محضر (حقالثبت و حقالتحرير) بالمناصفه بهعهده طرفين میباشد.
 ۷سازمان در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار میباشد.
 ۸شرکت در مزایده و اخذ اطالعات فروش امالک استانها ،عالوه بر استان مربوطه ،صرف ًا از طریق
استان تهران نیز امکانپذیر میباشد( .شماره تماس تهران )021 -88880529
 ۹اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالك الزم و ضروري میباش�د.بديهي اس�ت در صورت
عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتي متوجه اين سازمان 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.

1

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

جاده چالوس ،به سمت دیزین،
روستای والیت رود-پالکهای
ثبتی 677الی693فروعات از
 12اصلی

عرصه (مترمربع)

جمع ًا 13689.51
مترمربع

اعيان (مترمربع)

حدود 15مترمربع
کلبه نگهبانی

ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور شامل
۵باب مغازه و یک باب اتاق در طبقه همکف و دو
وحد آپارتمان در طبقات اول و دوم که منافع
کسب و پیشه کلیه واحدها به استثنا واحد
48.000.000.000
مسکونی طبقه دوم متعلق به غیر میباشد
 هرگونه اصالحی بهعهده خریدار میباشد -انتقال بهصورت وکالتی  -تکمیل و امضا فرم
الحاقیه ضروری است

2

ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی با پروانه
ساخت به مساحت  12823مترمربع در دو بلوک.
ضمن ًا پروانه ساختمانی تا تاریخ 1400/2/30
39.000.000.000
اعتبار دارد .مقدار  613/۹۰مترمربع از عرصه
در تعریض خیابان میباشد

3

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،جنب
بانک ملی-پالک ثبتی 157.427

کرج ،عظیمیه ،میدان اسبی،
خیابان احسان شرقی( ،طبقه
پنجم شمال شرقی)  -پالک ثبتی
 ،161.26155قطعه18

200

قدرالسهم

جمعا"حدود
326مترمربع
بدون پایانکار

105.60

نوع ملك/كاربري

زمین/داخل بافت
روستای والیت رود و
کاربری طرح هادی روستا
باغ و درضلع شمالی
17.5متراز آکس جاده
جزو حریم راه وطرح
تعریض خیابان اصلی

مغازه تجاری و واحد
مسکونی /محور مجهز
شهری و دارای کاربری
مختلط شهری

آپارتمان /مسکونی

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قیمت پایه (ریال)

سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین/
قطعات فوق بهصورت باغ مشجر مثمر و
غیرمثمر مشتمل بر 17رقبه زمین دارای
سند مالکیت سه دانگ و به جز یک قطعه
(پالک ثبتی  )12.683الباقی بهصورت
حدی به حدی و فاقد مساحت مندرج در
سند مالکیت میباشد .لذا مجموع امالک
فوق برابر گزارش نقشه بردار با شرایط
850.000.000.000
واگذاری وضع موجود و رعایت حریم
رودخانه و انهار و طرحهای احتمالی از سوی
راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و دهیاری
و حل فصل اشجارو ...بهعهده خریدار و
انتقال نیز بهصورت وکالتی خواهد بود.
ضمن ًا درصورت شرایط برابر و یکسان
شرکتکنندگان درمزایده ،حق اولویت
خرید با شریک مشاعی بنیاد میباشد
ششدانگ /یک قطعه زمین به کسر حق
کسب و پیشه داروخانه وانباری بهترتیب
مساحت 43.07و20.30مترمربع با شرایط
وضع موجود که درحال حاضر نیز در
تصرف بوده لذا توافق و یا تخلیه مالک حق
کسب و پیشه واخذ پایانکار وهزینههای
مربوط به آن بهعهده خریدار و انتقال نیز
180.000.000.000
بهصورت وکالتی خواهد بود.ضمن ًا ملک
بهمیزان حدود 35مترمربع برابراستعالم
از شهرداری دارای اصالحی بوده وهمچنین
رقم پایه مزایده بهکسر ارزش حق کسب و
پیشه میباشدکه متعاقب ًا خریدار میبایست
نسبت به آن اقدام نماید .اخذ اطالعات از
دفتر فروش الزامی است
ششدانگ/آپارتمان مذکور دوخوابه
دارای کابینت ( ،MDFانباری مساحت
13مترمربع) ،پارکینگ اختصاصی
(بهمساحت 11مترمربع) ،سیستم سرمایشی
اسپلیت اختصاصی و سیستم گرمایشی
پکیج ،گاز و برق مجزا و آسانسور میباشد

24.000.000.000

ادامه در صفحه 10

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه 9

کرج ،گلشهر ،میدان القدیر،
انتهای خیابان ارغوان غربی_
پالکهای ثبتی  771الی
769فروعات از  168اصلی ،شماره
قطعات 823 ،824 ،825

جمعا" 3150

_

مسکونی باغ  -شهری با
گونه تراکمی %125

5

کرج ،مهرشهر ،بلوار ارم ،نبش
خیابان دوازدهم -پالک ثبتی
 ،167.564قطعه 143

6445.68

حدود 400
مترمربع کلنگی

زمین ،ساختمان/
سبزوباز(گستره طرحهای
ویژه گونه ب)1-

6

کرج-مهرشهر ،بلوار ارم ،انتهای
خیابان بوستان ،ضلع جنوب تپه-
پالک ثبتی  ،170.55554قطعه1

19700

قسمتی از ملک
مشجرو دارای
اعیان بوده که
متعلق به غیر
است

زمین/میزان
3385.54مترمربع
در تپه باستانی
و1000مترمربع در حریم
تپه باستانی ومساحت
1560.17مترمربع درحریم
درجه یک ومساحت
2371.52مترمربع
در طرح تعریض
خیابان ومساحت
12942.95مترمربع
باکاربری آموزشی ،محور
مجهز شهری وگستره
گونه آ 1-ومساحت
2360.10مترمربع درحریم
درجه دو میراث فرهنگی

7

كرج ،جاده محمدآباد ،خیابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق-
پالک ثبتی ،363.579قطعه630

1920

_

زمین/در حریم شهرداری
منطقه4و فاقدطرح،
کاربری وعرض گذر
مصوب

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.688
قطعه 1
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.689
قطعه 2
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.690
قطعه 3
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.691
قطعه 4
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.692
قطعه 5
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.693
قطعه 6
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.695
قطعه 8
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.697
قطعه 10
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.704
قطعه 17
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.706
قطعه 19
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.708
قطعه 21
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.710
قطعه 23
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.711
قطعه 24
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.730
قطعه 43
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.733
قطعه 46
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.734
قطعه 47
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.737
قطعه 50
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.779
قطعه 92
کرج ،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.780
قطعه 93
کرج ،جاده ماهدشت ،نرسیده به
بیمارستان شریعتی ،روبهروی
رستوران یاس ،خیابان جم،
تقاطع یکم -پالک ثبتی ،6.219
قطعه1
کرج ،مشکین دشت ،خیابان
ارمغان ،3جنوب شرقی چهارراه
اول-پالک ثبتی،164.365
قطعه25

ششدانگ.برابر استعالم از شهرداری
قطعات نسبت به سند بهترتیب قطعه 823
بهمساحت  575.69مترمربع وقطعه 824به
مساحت 388.75مترمربع وقطعه 825
بهمساحت 147.79مترمربع در طرح حریم
 38متری اتوبان تهران -قزوین از آکس 270.000.000.000
قرارداشته والباقی دارای کاربری مسکونی
باغ شهری باگونه تراکمی  %125واقع شده
است لذا واگذاری با شرایط وضع موجود
ورفع تصرف وتخلیه وقلع وقمع به عهده
خریدار خواهد.
ششدانگ/ملک دارای یک دستگاه
ساختمان کلنگی فاقد پایانکار وتعدادی
اشجار بوده لذا واگذاری باشرایط وضع
موجود واخذ پایانکار وهزینههای مرتبط
با آن وحل وفصل اشجار بهعهده خریدار
خواهد بود ضمن ًا ملک برابر کاربری اعالمی
از شهرداری دارای حدود 1245مترمربع
عقبنشینی بلوار ارم و3362مترمربع
طرح باند سبز حاشیه بلوار و همچنین ملک
براساس مصوبه سازمان میراث فرهنگی
درحریم درجه دو میراث فرهنگی واقع که
پیگیری واخذ استعالم آن بهعهده خریدار
میباشد

400.000.000.000

ششدانگ/قسمتی از ملک (حدود
3000مترمربع) بهصورت باغ مشجر دارای
درختان مثمر وغیر مثمر درتصرف افراد غیر
بوده والباقی بهصورت زمین خالی دراختیار
بنیاد میباشد لذا واگذاری بهصورت وضع
موجود وحل فصل اشجار وتخلیه ورفع
تصرف مساحتهای فوق بهعهده خریدار
خواهد بود .ضمنا" الزم به توضیح اینکه
ملک برابر استعالم از شهرداری مساحت
900.000.000.000
3385.54مترمربع درتپه باستانی،
مساحت1000مترمربع درحریم تپه ومساحت
1560.17مترمربع درحریم درجه یک،
مساحت2371.52مترمربع درطرح تعریض
خیابان ومساحت 12942.95مترمربع با
کاربری آموزشی ،محور مجهز شهری وگستره
گونه آ 1-ومساحت2360.10مترمربع
درحریم درجه دو میراث فرهنگی واقع
شده است
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد
و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود،
ضمن ًا مطابق مدلول سند مالکیت دارای
17.200.000.000
حق آبه از رودخانه کرج مطابق قانون ملی
شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق
مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

681.11

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

35.000.000.000

563.03

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

28.000.000.000

565.85

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

25.700.000.000

613.68

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29.000.000.000

616.5

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29.000.000.000

619.32

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29.000.000.000

624.97

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29.000.000.000

630.62

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

30.000.000.000

656.32

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

32.000.000.000

661.97

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

31.500.000.000

622.61

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

31.500.000.000

1042.5

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

112.000.000.000

1016.37

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

98.000.000.000

615

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

24.000.000.000

683.88

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

32.500.000.000

668.26

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

32.000.000.000

615

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

22.500.000.000

652.13

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

31.500.000.000

558.9

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

28.000.000.000

10162.5

_

زمین/درحریم شهرو
فاقد کاربری و فاقد
هرگونه طرح مصوب
درخصوص تعریض معابر

ششدانگ/
واگذاری با وضع موجود میباشد

175.000.000.000

6000مترمربع
مشاع از
12000مترمربع

متعلق به متصرف
میباشد

زمین/خارج از محدوده
قانونی و حریم شهر و
فاقد کاربری

29

30

31

32

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6739و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
157و116

کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
1000مترمربع به
کردان ،شمال اتوبان
انضمام یک سهم
تهران قزوین ،جنب آرد
از 686سهم سه
ستاره -پالکهای ثبتی
دانگ مشاع از
137.6740و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
158و116

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
ستاره -پالکهای ثبتی
دانگ مشاع از
137.6741و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
159و116

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
33
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6749و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
167و116

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
34
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6750و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
168و116

35

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6751و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
169و116

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
36
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6754و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
190و116

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
37
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6755و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
191و116

38

39

سه دانگ مشاع/ملک دارای متصرف میباشد
و رفع تصرف وتخلیه به عهده خریدار خواهد
95.000.000.000
بود.ضمن ًا درصورت شرایط برابر ویکسان
شرکتکنندگان درمزایده ،حق اولویت خرید
با شریک مشاعی بنیاد میباشد

کرج ،جاده هشتگرد ،شهرک
اقدسیه-پالک ثبتی ،367.1795
قطعه 194

1038.50

40

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6762و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
198و116

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6763و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
199و116

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6770و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
242و116

ششدانگ .ملک دارای متصرف بوده ورفع
زمین/داخل بافت
متعلق به متصرف
روستای اقدسیه وکاربری تصرف ووتخلیه وقلع قمع بناهای موجود
میباشد
بهعهده خریدار خواهد بود
باغ

30.000.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد

11.500.000.000

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد

11.500.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد

11.500.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد
ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد
ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد
ششدانگ وسه دانگ/ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد
ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد
ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی  137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد
ششدانگ و سه دانگ /ملک دارای حقآبه
به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد
ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد

11.800.000.000

12.000.000.000

14.500.000.000

12.700.000.000

12.000.000.000

11.700.000.000

11.800.000.000

15.000.000.000

ادامه در صفحه 11

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه 10

استان هرمزگان

14.000.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد

13.200.000.000

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد

12.600.000.000

1000مترمربع به
انضمام یک سهم
از 686سهم سه
دانگ مشاع از
ششدانگ زمین
قطعه 116

_

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بهشماره قطعه  116میباشد که احیاء
و پیگیری وپرداخت حق و حقوق مربوط به حق
آبه و احداث خیابانها و معابر بهعهده خریدار
خواهد بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود
و تحویل ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد

12.300.000.000

45

کرج ،جاده سهیلیه ،نصرت آباد،
شهرک کورش -پالک ثبتی
 ،201.4599قطعه473

 800مترمربع
مشاع
از1200مترمربع

_

زمین/طرحهای هادی
مشخص نشده وتوسعه
آتیه

چهاردانگ مشاع از ششدانگ /واگذاری
بهصورت وضع موجود بوده ضمن ًادرصورت
شرایط برابر ویکسان شرکتکنندگان
درمزایده ،حق اولویت خرید با شریک
مشاعی بنیاد میباشد

8.500.000.000

46

کرج ،جاده سهیلیه ،نصرت آباد،
شهرک کورش -پالک ثبتی
 ،201.4596قطعه459

 800مترمربع
مشاع
از1200مترمربع

_

زمین/طرحهای هادی
مشخص نشده وتوسعه
آتیه

چهاردانگ مشاع از ششدانگ/واگذاری
با شرایط وضع موجود بوده ضمن ًادرصورت
شرایط برابر ویکسان شرکتکنندگان
درمزایده ،حق اولویت خرید با شریک
مشاعی بنیاد میباشد

8.500.000.000

47

کرج ،چهارباغ ،انتهای گلستان
 5و-6پالک ثبتی ،367.7513
قطعه204

2154.24

قسمتی از ملک
دارای دیوار
مخروبه میباشد

ششدانگ/قسمتی از ملک دارای دیوار
مخروبه میباشد که توسط افراد غیر احداث
خارج از محدوده ودر
حریم شهر(فاقد کاربری) گردیده ،لذا پاسخگویی به مدعیان احتمالی
بر عهده خریدار خواهد بود

39.200.000.000

48

کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،ضلع
جنوب پمپ بنزین-پالک ثبتی
 ،367.6868قطعه1572

2725

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

ششدانگ/دو دکل برق فشار قوی از
داخل ملک عبور کرده و در حریم برق فشار
قوی میباشد .ضمن ًا قسمتی از ضلع جنوبی
شرقی اعیانی ملک مجاور بوده ،لذا واگذاری
با وضع موجود و حل و فصل ملک همجوار
بهعهده خریدار میباشد

11.000.000.000

49

کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،ضلع
جنوب پمپ بنزین-پالک ثبتی
 ،367.6852قطعه1546

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

ششدانگ/ملک موصوف درمسیر عبور
دکلهای برق فشارقوی واقع شده لذا
واگذاری با وضع موجود میباشد

9.000.000.000

50

کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،ضلع
جنوب پمپ بنزین-پالک ثبتی
 ،367.6851قطعه1545

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

ششدانگ/ملک موصوف درمسیر عبور
دکلهای برق فشارقوی واقع شده
لذا واگذاری با وضع موجود میباشد

9.000.000.000

51

کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،ضلع
جنوب پمپ بنزین-پالک ثبتی
 ،367.6850قطعه1544

1937.5

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

ششدانگ/قسمتی از ملک درمسیرحریم
برق فشارقوی واقع شده لذا واگذاری
با وضع موجود میباشد

17.000.000.000

52

کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،ضلع
جنوب پمپ بنزین-پالک ثبتی
 ،367.6832قطعه1525

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

ششدانگ/قسمتی از ملک درمسیر حریم
برق فشارقوی واقع شده لذا واگذاری
با وضع موجود میباشد

16.700.000.000

53

کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،ضلع
جنوب پمپ بنزین-پالک ثبتی
 ،367.6820قطعه1513

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر (فاقد کاربری)

ششدانگ /ملک دارای متصرف و قسمتی از
ملک در حریم عبور برق فشار قوی واقع شده،
18.500.000.000
لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد و
رفع متصرف به عهده خریدار میباشد

1925

_

زمین/خارج از محدوده
ودر حریم شهر
(فاقد کاربری)

ششدانگ

22.500.000.000

1925

_

زمین/خارج از محدوده
ودر حریم شهر
(فاقد کاربری)

ششدانگ

22.500.000.000

1925

_

زمین.خارج از محدوده
ودر حریم شهر
(فاقد کاربری)

ششدانگ

21.500.000.000

1925

_

زمین/خارج از محدوده
ودر حریم شهر(فاقد
کاربری)

ششدانگ

21.200.000.000

1925

_

زمین/خارج از محدوده
ودر حریم شهر
(فاقد کاربری)

ششدانگ

21.500.000.000

1925

_

زمین/خارج از محدوده
ودر حریم شهر
(فاقد کاربری)

ششدانگ

21.500.000.000

_

42

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6772و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
244و116

_

43

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6781و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
253و116

_

44

کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
کردان ،شمال اتوبان
تهران قزوین ،جنب آرد
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6782و137.11467قطعه
254و116

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

۱

۲

حاجی آباد  -جاده وکیل آباد-
مقابل تاالر فردوسی پالکهای
ثبتی 4787و 4789فرعی از
-3اصلی

338633.21

دارد

نخلستان و زمین
زراعی(وضع موجود)/
فاقدکاربری

ششدانگ-1/اسناد مالکیت مربوطه تک
برگ میباشد-2.ملک فوق دارای یک حلقه
چاه آب و تأسیسات آبیاری قطره ای و یک
ایستگاه پمپاژ جهت آبیاری اراضی و استخر
ذخیره به حجم 72مترمکعب ،الکتروموتور و
پمپهای توربینی و سایکلون و خطوط انتقال
351.800.000.000
شبکه برق رسانی و تابلوهای مربوطه
میباشد-3.مقدار 28469مترمربع در
تصرف میباشد که حکم خلع ید و قلع و قمع
اخذ گردیده و اجرای حکم برعهده خریدار
میباشد-4.ملک با وضعیت موجود واگذار
میشود وبازدید از آن الزامی میباشد.

آدرس ملك  /قطعه /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

رامسر -میانهاله قسمت
ساحلی-قطعه-24
پالک468فرعی از435فرعی از
-12اصلی

512

_

زمین(مسکونی واقامتی
توریستی تفریحی)

ششدانگ

26.000.000.000

2

3

سلمانشهر کوی گلسار قطعه
87تفکیکی پالک 766فرعی از
59فرعی از 375اصلی

سلمانشهر پشت بانک ملی
قسمتی از پالک 5970فرعی
از51فرعی از 374اصلی(قطعه 2
و3و4نقشه ترسیمی)

4

کالردشت عثمان کال قطعه
62نقشه ترسیمی

5

کالردشت عثمان کال قطعه 70
نقشه ترسیمی

7

کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،بعد از
 59پمپ بنزین ،جنب گل فروشی میالد-
پالک ثبتی  ،367.7370قطعه296

بندرعباس -بلوار امام حسین-
جنب کالنتری  17پالک ثبتی 8969
فرعی از -3اصلی قطعه 9تفکیکی

160

-

زمین/مسکونی

ششدانگ-1/سند مالکیت تک برگ
میباشد-2.ملک دارای پروانه دیوارکشی
میباشد-3.بازدید از ملک الزامی است.

16.200.000.000

استان مازندران

6

کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،بعد
از پمپ بنزین ،جنب گل فروشی
54
میالد-پالک ثبتی ،367.7339
قطعه247
کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،بعد
از پمپ بنزین ،جنب گل فروشی
55
میالد-پالک ثبتی ،367.7340
قطعه248
کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،بعد
از پمپ بنزین ،جنب گل فروشی
56
میالد-پالک ثبتی ،367.7341
قطعه249
کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،بعد
از پمپ بنزین ،جنب گل فروشی
57
میالد-پالک ثبتی ،367.7368
قطعه294
کرج ،چهارباغ ،بلوار شورا ،بعد
از پمپ بنزین ،جنب گل فروشی
58
میالد-پالک ثبتی ،367.7369
قطعه295

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ردیف

41

1000مترمربع به
کرج ،جاده هشتگرد ،قریه
انضمام یک سهم
کردان ،شمال اتوبان
از 686سهم سه
تهران قزوین ،جنب آرد
دانگ مشاع از
ستاره -پالکهای ثبتی
137.6771و ،137.11467قطعات ششدانگ زمین
قطعه 116
243و116

زمین/خارج از محدوده
در حریم شهر کوهسار و
فاقد کاربری

ردیف

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق
آبه به نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب
متروکه و غیرفعال ،بهعالوه یک سهم از 686
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
به پالک ثبتی 137.11467بهشماره قطعه 116
میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت حق و
حقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
و معابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود و تحویل
ملک بعد از تاریخ  99.08.15میباشد

8

9

10

چالوس سردآبرود_پالک
238فرعی از 33فرعی از 7اصلی

چالوس سردآبرود_پالک
236فرعی از 33فرعی از 7اصلی

نوشهر-مزگاه جنب ویالی 105
تحت پالکهای اعیانی  215فرعی
مجزی شده از  76فرعی از یک
فرعی از یک اصلی و عرصه
قسمتی از یک اصلی

محمودآباد -سرخرود-
قسمت ساحلی،
پالک -118 /1/237اصلی

ساری پل گردن خیابان
شهیدفهمیده نبش کوچه 61
پالک23096فرعی از 144اصلی

1580

 68.31مترمربع
مشاع از
 154.8مترمربع
ششدانگ

225.4

324.24

955

622

حقوق اعیانی
 1799/۳۵مترمربع
مشاع از ششدانگ
اعیانی
و  1116/۱۰مترمربع
مشاع از
 6412مترمربع
مشاع از
 89420مترمربع
ششدانگ عرصه

3128

1260

_

مسکونی

مساحت ملک بر اساس مندرجات سند
دفترچه  1580مترمربع میباشد که بر
اساس تطبیق انجام شده با مساحی مجدد
با حفظ زوایا و طول اضالع 1601مترمربع
میباشد ضمن اینکه در حال حاضر مساحت
36.5مترمربع بر اثر تعریض در ضلع
شمال در خیابان قرار دارد و مساحت 16.10
مترمربع نیز بر اساس نامه شهرداری از
235.500.000.000
در ضلع جنوب میبایست تعریض گردد و
همچنین مساحت  110مترمربع از کادر سند
در ضلع جنوبی با وضع موجود مغایرت
داشته و در کوچه قرار گرفته است و نهایت ًا
مساحت مفید باقیمانده 1438.4مترمربع
بوده که این موارد در کارشناسی لحاظ
گردیده و ملک با وضع موجود و بهصورت
وکالتی واگذار میگردد.

مغازه(تجاری)

الزم به توضیح اینکه سه دهنه مغازه به
مساحتهای ذکر شده (مجموع ًا به مساحت
68.31مترمربع)بهصورت مشاعی و با وضع
موجود واگذار میگردد و ضمن اینکه قطعه
 4نقشه ترسیمی به میزان 3.71مترمربع
در حریم نهر قرار دارد که این موضوع در
کارشناسی لحاظ شده و اخذ سند تفکیکی و
هزینههای مربوطه
به عهده خریدار میباشد.

_

خارج از بافت
(فاقد کاربری)

ملک فوق فاقد سند بوده و بهصورت
قرارداد عادی و با وضع موجود واگذار
میگردد و همچنین حکم خلع ید صادر و
متصرف خلع ید گردیده است و اخذ سند
مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
به عهده خریدار میباشد.

_

خارج از بافت
(فاقد کاربری)

ملک فوق فاقد سند بوده و بهصورت
قرارداد عادی و با وضع موجود واگذار
میگردد و همچنین حکم خلع ید صادر و
متصرف خلع ید گردیده است و اخذ سند
مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
بهعهده خریدار میباشد.

6.500.000.000

زمین(خارج از محدوده
قانونی طرح هادی)

ششدانگ_ از داخل ملک برق فشار قوی
عبور کرده و دارای حریم میباشد که رعایت
حریم آن به عهده خریدار میباشد و این
موضوع در کارشناسی نیز لحاظ گردیده و
ملک با وضع موجود واگذار میگردد.

24.900.000.000

زمین(خارج از محدوده
قانونی طرح هادی)

ششدانگ

68/31

_

_

-

_

_

سهم بنیاد از عرصه ملک مذکور میزان
 1116.1مترمربع مشاع از  6412مترمربع مشاع
از  89420مترمربع مشاع از ششدانگ
اراضی ساحلی مرتع چالک میباشد
قسمتی از پالک یک اصلی و همچنین مالک
ششدانگ اعیان پالک  215فرعی مجزی
شده از  ۷۶فرعی از یک اصلی میباشد
حریم شهر و فاقد کاربری
و الزم به توضیح اینکه از مساحتهای
طرح پیشنهادی جهانگردی
یاد شده در طبیعت مقداری(حدود 735
و پذیرایی
مترمربع) در بستر دریا واقع شده و
باقیمانده نیز در حریم 60متری دریا قرار
گرفته و میزان  95مترمربع نیز در تجاوز
همسایه قرار گرفته و ضمن ًا فاقد راه
دسترسی میباشد که همه این موارد در
کارشناسی لحاظ گردیده و ملک با وضع
موجود بهصورت وکالتی واگذار میگردد.

زمین ساحلی
(فاقد کاربری
و در حریم دریا
و در حریم شهر)

پیشنهادی مسکونی
با تأمین خدمات
(در پهنه )m7

قسمتی از ملک در بستر دریا و مابقی در
حریم دریا و قسمتی در تصرف اشخاص
قرار داشته که رفع تصرف به عهده خریدار
بوده و امکان انتقال سند وجود نداشته و
بهصورت قرارداد عادی و با وضع موجود
واگذار میگردد.ضمن ًا بازدید از ملک
الزامی است.
ششدانگ و برابر استعالم شهرداری پالک
مذکور طبق نقشه طرح جامع ابالغی سال
 1395در کاربری پیشنهادی مسکونی با
تأمین خدمات (در پهنه  )m7واقع میباشد
و تعیین و تکلیف نهایی آن در طرح تفصیلی
آتی صورت خواهد گرفت

23.000.000.000

4.500.000.000

18.000.000.000

7.000.000.000

32.000.000.000

56.000.000.000

ادامه در صفحه 12

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه 11

استان گیالن
ردیف

آدرس ملك  /قطعه /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

1

پالک ثبتی  391مجزا شده از 22
و غیره از سنگ  13اصلی /بندر
انزلی ،بشمن ،شهرک توریستی
خزرویال ،خیابان شقایق شرقی

2385

0

زمین /مسکونی
(شهرک)

2

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد و
انباشته از درختان جنگلی که بهصورت
مجزا ارزیابی و لحاظ گردیده است  ،اخذ
هرگونه مجوز از مراجع ذیصالح بهعهده
32.000.000.000
خریدار میباشد ،رعایت هرگونه حریم
اعم از خیابان و نهر و غیره برعهده خریدار
میباشد .بازدید از ملک الزامی است ،صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار میگردد.

17

پالک ثبتی  392مجزا شده از 22
و غیره از سنگ  13اصلی/بندر
انزلی ،بشمن ،شهرک توریستی
خزرویال ،خیابان شقایق شرقی

2310

0

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد و
انباشته از درختان جنگلی که بهصورت
مجزا ارزیابی و لحاظ گردیده است  ،اخذ
هرگونه مجوز از مراجع ذیصالح بهعهده
زمین/مسکونی (شهرک)
خریدار میباشد ،رعایت هرگونه حریم
اعم از خیابان و نهر و غیره برعهده خریدار
میباشد ،بازدید از ملک الزامی است ،صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار میگردد.

31.000.000.000

3

پالک ثبتی  859فرعی از سنگ
 56اصلی قطعه  /465رودسر،
روستای باللم

617.12

0

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

ششدانگ  /ملک دارای مدعی تصرف بوده
و صرف ًا مدلول سند با وضع موجود واگذار
میشود ،رفع تصرف احتمالی و پاسخگویی
به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص بهعهده
خریدار میباشد
و بازدید از ملک الزامی است.

7.000.000.000

4

پالک ثبتی  879فرعی از سنگ
 56اصلی قطعه / 502رودسر،
روستای باللم

600.71

0

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

ششدانگ  /ملک دارای مدعی تصرف بوده
و صرف ًا مدلول سند با وضع موجود واگذار
میشود ،رفع تصرف احتمالی و پاسخگویی
به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص بهعهده
خریدار میباشد
و بازدید از ملک الزامی است.

6.700.000.000

5

پالک ثبتی  874فرعی از سنگ
 56اصلی قطعه  / 482رودسر،
روستای باللم

425.15

0

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

ششدانگ /ملک دارای مدعی تصرف بوده
و صرف ًا مدلول سند با وضع موجود واگذار
میشود ،رفع تصرف احتمالی و پاسخگویی
به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص بهعهده
خریدار میباشد
و بازدید از ملک الزامی است.

4.800.000.000

6

پالک ثبتی  866فرعی از سنگ
 56اصلی قطعه  / 479رودسر،
روستای باللم

600

0

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

ششدانگ  /ملک دارای مدعی تصرف
بوده و صرف ًا مدلول سند با وضع موجود
واگذار میشود ،رفع تصرف احتمالی و
پاسخگویی به هرگونه ادعای احتمالی
اشخاص بهعهده خریدار میباشد
و بازدید از ملک الزامی است.

7.250.000.000

7

قسمتی از پالکهای  342فرعی
از سنگ  72اصلی /رودسر،
صیدرمحله ،اراضی ساحلی
(قطعه  1نقشه ترسیمی )

1150

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضای سبز

ششدانگ  .ملک بهصورت عادی و با وضع
موجود واگذار میگردد .پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی
و حقوقی بهعهده خریدار میباشد ،اخذ
سند مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
بهعهده خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی است.

16.750.000.000

8

قسمتی از پالکهای  342فرعی
از سنگ  72اصلی/رودسر،
صیدرمحله ،اراضی ساحلی
(قطعه  2نقشه ترسیمی )

980

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضای سبز

ششدانگ/ملک بهصورت عادی و با وضع
موجود واگذار میگردد .پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی
و حقوقی بهعهده خریدار میباشد ،اخذ
سند مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
بهعهده خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی است.

14.300.000.000

9

قسمتی از پالکهای  342فرعی
از سنگ  72اصلی/رودسر،
صیدرمحله ،اراضی ساحلی
(قطعه  3نقشه ترسیمی)

1062

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضای سبز

ششدانگ /ملک بهصورت عادی و با وضع
موجود واگذار میگردد .پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی
و حقوقی بهعهده خریدار میباشد ،اخذ
سند مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
بهعهده خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی است.

15.500.000.000

10

قسمتی از پالکهای  342فرعی
از سنگ  72اصلی/رودسر،
صیدرمحله ،اراضی ساحلی
(قطعه  4نقشه ترسیمی)

956

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضای سبز

ششدانگ /ملک بهصورت عادی و با وضع
موجود واگذار میگردد .پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی
و حقوقی بهعهده خریدار میباشد ،اخذ
سند مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
بهعهده خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی است.

13.900.000.000

11

قسمتی از پالکهای  342فرعی
از سنگ  72اصلی /رودسر،
صیدرمحله ،اراضی ساحلی
(قطعه  5نقشه ترسیمی )

806.5

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضای سبز

ششدانگ /ملک بهصورت عادی و با وضع
موجود واگذار میگردد .پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی
و حقوقی بهعهده خریدار میباشد ،اخذ
سند مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
بهعهده خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی است.

11.800.000.000

12

قسمتی از پالکهای  342فرعی
از سنگ  72اصلی /رودسر،
صیدرمحله ،اراضی ساحلی
(قطعه  6نقشه ترسیمی )

1012

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضای سبز

ششدانگ /ملک بهصورت عادی و با وضع
موجود واگذار میگردد .پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی
و حقوقی بهعهده خریدار میباشد ،اخذ
سند مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
بهعهده خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی است.

14.700.000.000

13

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

1852

0

زمین  /جهانگردی و
پذیرایی

ششدانگ/حکم قطعی دایر بر رفع تصرف
صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی و
حقوقی بهعهده خریدار میباشد ،بهصورت
عادی و با وضع موجود واگذار و اخذ سند
مالکیت و پرداخت هزینههای مربوطه
بهعهده خریدار میباشد.

44.000.000.000

14

قسمتی از  22باقیمانده مجزا از
یک از سنگ  23اصلی/الهیجان،
خالو باغ

860

0

زمین  /ورزشی و
پیشنهادی باغ طبق اعالم
بنیاد مسکن و برابر نظریه
شهرداری خارج از شهر و
داخل حریم شهر

15

قسمتی از  22باقیمانده مجزا از
یک از سنگ  23اصلی /الهیجان،
خالو باغ

1000

0

زمین  /ورزشی و
پیشنهادی باغ طبق اعالم
بنیاد مسکن و برابر نظریه
شهرداری خارج از شهر و
داخل حریم شهر

18

19

20

21

قسمتی از پالک ثبتی  256از یک
اصلی  /الهیجان ،بیجاربنه

قسمتی از پالک ثبتی  256از یک
اصلی  /الهیجان ،بیجاربنه

قسمتی از پالک ثبتی  256از یک
اصلی  /الهیجان ،بیجاربنه

قسمتی از قطعه  24از سنگ 32
اصلی  /کالچای ،شیرین محله

قسمتی از پالک ثبتی  733فرعی
ازسنگ  312اصلی /چابکسر،
جنب پل آچی رود

5760

125.24

141.5

268

3275.42

2026.5

0

0

0

0

0

0

زمین /مسکونی

زمین/مسکونی

زمین /مسکونی

زمین /ورزشی و تفریحی
و رعایت حریم راه

یک دانگ مشاع از ششدانگ/بازدید از
ملک الزامی میباشد؛ ملک دارای شریک
مشاعی بوده و اولویت خرید با شریک مشاعی
میباشد .متصرف دارد .با وضع موجود
واگذار میگردد ،پاسخگویی به هرگونه ادعا
و تخلیه و رفع تصرف احتمالی
بهعهده خریدار میباشد.
یک دانگ مشاع از ششدانگ  /بازدید از
ملک الزامی میباشد؛ ملک دارای شریک
مشاعی بوده و اولویت خرید با شریک مشاعی
میباشد .متصرف دارد .با وضع موجود
واگذار میگردد ،پاسخگویی به هرگونه
ادعا و تخلیه و رفع تصرف احتمالی بهعهده
خریدار میباشد.
یک دانگ مشاع از ششدانگ /بازدید از
ملک الزامی میباشد؛ ملک دارای شریک
مشاعی بوده و اولویت خرید با شریک مشاعی
میباشد .متصرف دارد .با وضع موجود
واگذار میگردد ،پاسخگویی به هرگونه
ادعا و تخلیه و رفع تصرف احتمالی بهعهده
خریدار میباشد.
ششدانگ /حکم قطعی دایر بر خلع ید
صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص بهعهده
خریدار میباشد ،بهصورت عادی و با وضع
موجود واگذار و اخذ سند مالکیت و پرداخت
هزینههای مربوطه بهعهده خریدار میباشد.

سه دانگ مشاع از ششدانگ  /ملک متصرف
دارد و دارای شریک مشاعی میباشد .رعایت
کلیه حرایم اعم از خیابان ،دریا و غیره بهعهده
زمین/نوار ساحلی
خریدار بوده و بازدید از ملک الزامی است.
جهانگردی با رعایت
با وضع وجود واگذار میشود .پاسخگویی
خیابان  45متری از محور
 22 /5متر در سمت جنوب به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی
و حقوقی بهعهده خریدار میباشد .اولویت
و حریم دریا در سمت
خرید با شریک مشاعی میباشد .بهصورت
شمال
عادی واگذار و اخذ سند تفکیکی و هزینههای
آن برعهده خریدار میباشد.

300.000.000

350.000.000

460.000.000

18.500.000.000

19.200.000.000

استان گلستان
ردیف

ششدانگ /ملک رفع تصرف گردیده
بهصورت عادی و با وضع موجود واگذار
میگردد .اخذ سند و هزینههای آن بهعهده
خریدار بوده و پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی بهعهده
خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی است.
ششدانگ /ملک رفع تصرف گردیده
بهصورت عادی و با وضع موجود واگذار
میگردد .اخذ سند و هزینههای آن بهعهده
خریدار بوده و پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی بهعهده
خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی است.

16

قسمتی از پالک ثبتی  128فرعی
از سنگ  18اصلی/الهیجان،
کوه بیجار

زمین  /خارج از محدوده
قانونی شهر و داخل
حریم شهر

شش سهم از هشت سهم سه دانگ مشاع
از ششدانگ  /ملک دارای شریک مشاعی
بوده و بهصورت عادی و با وضع موجود
واگذار میشود ،مدعی تصرف داشته
و پاسخگویی به هرگونه ادعای احتمالی
108.800.000.000
اشخاص حقیقی و حقوقی بهعهده خریدار
میباشد و بازدید از ملک الزامی است.
اولویت خرید با شریک مشاعی میباشد .اخذ
سند و هزینههای آن
برعهده خریدار میباشد.

آدرس ملك /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

گنبد ضلع غربی کارخانه
نظامآباد ،از پالک  163فرعیات از
9و-10اصلی بخش  9گنبد

80000

ندارد

فضای سبز و زراعی

ششدانگ /ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود .حقوق ارتفاقی خط فشار
قوی برق در ملک وجود دارد

86.000.000.000

2

3

4

5

6

آق قال ابتدای جاده بهطرف
بندرترکمن روبهروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 269به پالک
ثبتی  1082فرعی از  784فرعی
از -3اصلی بخش  6آق قال

7

آق قال ابتدای جاده بهطرف
بندرترکمن روبهروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 270به
پالک ثبتی  1083فرعی از 784
فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال

8

9

10
4.000.000.000
11

4.200.000.000

علی آباد روستای حاجیکالته
قطعه شماره -به پالک ثبتی 88
فرعی از -16اصلی بخش 7
رامیان
آق قال ابتدای جاده بهطرف
بندرترکمن روبهروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 266به پالک
ثبتی  1079فرعی از  784فرعی
از -3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بهطرف
بندرترکمن روبهروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 267به
پالک ثبتی  1080فرعی از 784
فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بهطرف
بندرترکمن روبهروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 268به
پالک ثبتی  1081فرعی از 784
فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال

12

آق قال ابتدای جاده بهطرف
بندرترکمن روبهروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 271به پالک
ثبتی  1084فرعی از  784فرعی
از -3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده به طرف
بندرترکمن روبهروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 272به
پالک ثبتی  1085فرعی از 784
فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده به طرف
بندرترکمن روبه روی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 273به
پالک ثبتی  1086فرعی از 784
فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

7.000.000.000

298

ندارد

مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

2.500.000.000

300

ندارد

مسکونی

ششدانگ /ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

2.650.000.000

30000

300

300

300

300

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

زراعی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

ششدانگ/ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

2.650.000.000

ششدانگ /ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

2.650.000.000

ششدانگ /ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

ششدانگ /ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

2.750.000.000

2.750.000.000

300

ندارد

مسکونی

ششدانگ /ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

2.750.000.000

300

ندارد

مسکونی

ششدانگ/ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

2.750.000.000

آق قال ابتدای جاده بطرف
بندرترکمن روبروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 274به
پالک ثبتی  1087فرعی از 784
فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال

300

آق قال ابتدای جاده بطرف
بندرترکمن روبروی بیمارستان
آل جلیل قطعه شماره 275به
پالک ثبتی  1088فرعی از 784
فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال

300

ندارد

ندارد

مسکونی

مسکونی

ششدانگ  .ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

ششدانگ  .ملک در اختیار بنیاد میباشد
بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذار میشود

2.750.000.000

2.750.000.000

ادامه در صفحه 13

		

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه 12

استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری
ردیف

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك.كاربري

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

شاهين شهر – خیابان میرداماد-
نبش فرعی -8پالک جنوبی-
پالک ثبتی 406.4050

281.25

0

زمین.مسکونی

ششدانگ-میزان  136.45مترمربع از
ملک موصوف در خیابان و گذر واقع گردیده
و هرگونه توافق با شهرداری و مراجع
ذیصالح بهعهده خریدار و مساحت باقیمانده
 144.8مترمربع میباشد

16.400.000.000

2

شاهين شهر  -خیابان میرداماد-
نبش فرعی -2پالک جنوبی
-پالک ثبتی 406.4452

111.5

0

زمین.مسکونی

ششدانگ-میزان  53.27مترمربع از
ملک موصوف در خیابان و گذر واقع گردیده
و هرگونه توافق با شهرداری و مراجع
ذیصالح بهعهده خریدارو مساحت باقیمانده
 58.23مترمربع میباشد

6.500.000.000

3

شاهین شهر-خیابان صیاد
شیرازی-نبش نیم فرعی 9
شرقی-پالک ثبتی 301.17753

93.85

0

زمین.سبز معبر و معبر

مشاعی 93.85 -سهم مشاع از 240سهم
ششدانگ ( 146.15مترمربع از ملک قب ًال
به شهرداری واگذار شده است)  -هر
گونه عوارض صادره از سوی شهرداری اعم
از بهره برداری یا ارزش افزوده تحت هر
عنوان بهعهده خریدار میباشد

6.000.000.000

4

شاهين شهر  -خیابان میرداماد
 نبش فرعی - 5پالک شمالی  -پالک ثبتی
406.4282

407.3

0

زمین.مسکونی

ششدانگ-میزان  109.01مترمربع از ملک
موصوف در خیابان و گذر واقع گردیده
و هرگونه توافق با شهرداری و مراجع
ذیصالح بهعهده خریدار میباشد و مساحت
باقیمانده  298.29مترمربع میباشد.

27.500.000.000

750

0

زمین.مسکونی

ششدانگ

51.000.000.000

50

0

زمین.تجاری ،خدماتی

ششدانگ

7.500.000.000

150

0

زمین.تجاری ،خدماتی

ششدانگ

14.500.000.000

50

0

زمین.تجاری ،خدماتی

ششدانگ

7.500.000.000

50

0

زمین.تجاری ،خدماتی

ششدانگ

7.500.000.000

10

شاهین شهر-مجموعه مسکونی
میالد-خیابان قائم-نبش خیابان
معراج-پالک ثبتی 406.13137

45

0

زمین.تجاری ،خدماتی

ششدانگ-میزان  12.5مترمربع از ملک
موصوف در خیابان و گذر واقع گردیده و
هرگونه توافق با شهرداری و مراجع ذیصالح
بهعهده خریدارو مساحت باقیمانده
 32.5مترمربع میباشد

8.100.000.000

11

اصفهان _ خیابان ابن سینا _ کوی
مسجد آقا نور _
پالک ثبتی  2741اصلی

1482.61

حدود 785

ششدانگ_ ملک موصوف دارای ویژگیهای
تاریخی معماری است و واجد شرایط ثبت
در آثار ملی میباشد و هرگونه تخریب و
زمین و ساختمان.
نوسازی ممنوع بوده و صرفا مرمت بنا مطابق
مسکونی با ارزش تاریخی
شان و اصالت بنای تاریخی مذکور قابل
و معماری
انجام خواهد بود و خریدار ملزم به حفاظت
و نگهداری از بنا مطابق با کلیه ضوابط و
مقررات حاکم بر بناهای تاریخی خواهد بود.

81.000.000.000

12

شهرضا-جاده اصفهان شهرضا-
مزرعه امیریه مهیار -
پالک ثبتی 76.166

102630

0

زمین.فاقد کاربری و
مزروعی

مشاعی و در ید متصرف -بیست و هشت
حبه و یک پنجم حبه از  72حبه ششدانگ-
ملک موصوف خارج از طرح روستای مهیار،
فاقدآب زراعی و درید متصرف قراردارد و
هرگونه توافق با شریک و متصرف بهعهده
خریدار میباشد.

7.500.000.000

13

شهرضا-جاده اصفهان-
شهرضا-مزرعه امیریه مهیار
-پالک ثبتی 76.167

83645

0

زمین.فاقد کاربری و
مزروعی

مشاعی و در ید متصرف-بیست و هشت
حبه و یک پنجم حبه از  72حبه ششدانگ-
ملک موصوف خارج از طرح روستای مهیار،
فاقدآب زراعی و در ید متصرف قراردارد و
هرگونه توافق با شریک و متصرف بهعهده
خریدار میباشد.

6.000.000.000

14

شهرضا –کمربندی
فیضآباد-اول جاده دهاقان-
پالک ثبتی 171.19

2812

0

زمین .کشاورزی و باغات

ششدانگ-ملک موصوف محصور میباشد.

4.000.000.000

15

شهرضا – فیضآباد –
جاده کمربندی-
پالک ثبتی 100.82

2500

0

ششدانگ-فاقدسند (وضعیت ثبتی)
و فاقد آب زراعي -ملك موصوف داخل
محدوده قانونی و با امالك مجاور دارای
زمین .باغات و کشاورزی
تداخل ثبتی و تعارض بوده ،با وضع موجود
و با قرارداد عادی واگذار و حل و فصل کلیه
موارد موصوف به عهده خریدار میباشد.

5.000.000.000

16

شهرضا – فیض آباد-
جاده کمربندی-
پالک ثبتی 100.155

1850

0

ششدانگ-فاقدسند (وضعیت ثبتی)
و فاقد آب زراعي -ملك موصوف داخل
محدوده قانونی و با امالك مجاور دارای
زمین .باغات و کشاورزی
تداخل ثبتی و تعارض بوده ،با وضع موجود
و با قرارداد عادی واگذار و حل و فصل کلیه
موارد موصوف به عهده خریدار میباشد.

3.900.000.000

17

شهرضا  -فیضآباد
جاده کمربندی-
پالک ثبتی100.83

2250

0

ششدانگ-فاقدسند (وضعیت ثبتی)
و فاقد آب زراعي -ملك موصوف داخل
محدوده قانونی و با امالك مجاور دارای
زمین .باغات و کشاورزی
تداخل ثبتی و تعارض بوده ،با وضع موجود
و با قرارداد عادی واگذار و حل و فصل کلیه
موارد موصوف به عهده خریدار میباشد.

4.700.000.000

18

شهرضا  -فیضآباد
جاده کمربندی -
پالک ثبتی100.154

2500

0

زمین .پارک و فضای
سبز-باغات و کشاورزی

ششدانگ-فاقدسند (وضعیت ثبتی)
و فاقد آب زراعي -ملك موصوف داخل
محدوده قانونی و با امالك مجاور دارای
تداخل ثبتی و تعارض بوده ،با وضع موجود
و با قرارداد عادی واگذار و حل و فصل کلیه
موارد موصوف به عهده خریدار میباشد.

5.000.000.000

19

شهرضا جاده کمربندی
فیضآباد-پالک ثبتی 100.160

2438.25

0

زمین.خارج از محدوده
قانونی و داخل حریم شهر
فاقد کاربری

ششدانگ -در حریم راه

7.500.000.000

20

شهرکرد-بلوار شهیداستکی-
خیابان  16متری –
کوچه -6قسمتی از
پالک ثبتی  2اصلی

113.33

0

زمین .مسکونی

مشاعی و فاقد سند-هشت سهم از
دوازده سهم ششدانگ-ملک موصوف
به مساحت کل  170مترمربع و سهم بنیاد
113.33مترمربع و دارای شریک مشاعی
میباشد که هرگونه توافق با شرکامشاعی
بهعهده خریدار و با قرارداد عادی
واگذار میگردد.

9.500.000.000

21

بروجن-خیابان طالقانی-پالک
ثبتی 533.38

1.7364

1.7364

مغازه قدیمی.تجاری
شهری

مشاعی و در ید متصرف-بیست و چهار
سهم مشاع از نهصدوسی و شش سهم
ششدانگ به استثناء بهای ثمنیه اعیانی
ملک موصوف دارای اعیانی قدیمی ومتصرف میباشد-هرگونه توافق با متصرف
یا شرکای ملکی بهعهده خریدار میباشد.
ضمن ًا در زمان نوسازی از آکس معبر به
میزان 10متر عقبنشینی دارد.مساحت
ششدانگ 67.72مترمربع میباشد.

400.000.000

6

7

8

9

23

بروجن-خیابان طالقانی-پالک
ثبتی 533.40

بروجن-بلوار مدرس-کوچه
24
مدرس-پالک ثبتی 533.4503

1.5846

12.1346

1.7397

مغازه قدیمی.تجاری

1.5846

ساختمان قدیمی.
مسکونی

12.1346

مشاعی و در ید متصرف -بیست و چهار سهم
مشاع از نهصدوسی و شش سهم ششدانگ
به استثناء بهای ثمنیه اعیانی -ملک موصوف
شامل دو باب مغازه و دارای اعیانی قدیمی و
متصرف میباشد -هرگونه توافق با متصرف
یا شرکای ملکی بهعهده خریدار میباشد.
مساحت ششدانگ  61.8مترمربع میباشد.
مشاعی و در ید متصرف-هفتاد و دو سهم
مشاع از نهصدوسی و شش سهم ششدانگ به
استثناء بهای ثمنیه اعیانی -ملک موصوف دارای
متصرف و اعیانی قدیمی میباشد .هرگونه
توافق با متصرف یا شرکای ملکی بهعهده
خریدار میباشد .ضمن ًا در زمان نوسازی از
آکس معبر به میزان  5متر عقبنشینی دارد.
مساحت ششدانگ  157.75مترمربع میباشد.

400.000.000

400.000.000

850.000.000

استان خراسان رضوي
ردیف

5

شاهین شهر-خیابان صائب-
فرعی  10شرقی
پالک ثبتی 301.1074
شاهین شهر -مجموعه مسکونی
میالد  -خیابان استقالل -
پالک ثبتی 406.13688
شاهین شهر -مجموعه مسکونی
میالد  -خیابان استقالل -
پالک ثبتی 406.13634
شاهین شهر -مجموعه مسکونی
میالد  -خیابان استقالل -
پالک ثبتی 406.13635
شاهین شهر -مجموعه مسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک
ثبتی 406.13689

22

بروجن-خیابان طالقانی-پالک
ثبتی 533.39

1.7397

مغازه قدیمی.تجاری
شهری

مشاعی و در ید متصرف -بیست و چهار سهم
مشاع از نهصدوسی و شش سهم ششدانگ
به استثناء بهای ثمینه اعیانی -ملک موصوف
شامل دو باب مغازه و اعیانی قدیمی و
متصرف میباشد-هرگونه توافق با متصرف
یا شرکای ملکی بهعهده خریدار میباشد.
ضمن ًا در زمان نوسازی از آکس معبر به
میزان  10متر عقبنشینی دارد.مساحت
ششدانگ  67.85مترمربع میباشد.

1

2

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

مشهد -بلوار هدایت  -هدایت
 - 30.4سمت چپ  -پالک ثبتی
 5238فرعی از یک اصلی مفروز و
مجزی شده از (974و 975و 977
و  )978فرعی از اصلی مذکور

200مترمربع

مشهد -بلوار هدایت  -هدایت
 - 30.4سمت چپ  -پالک ثبتی
 5239فرعی از یک اصلی مفروز
و مجزی شده از (974و 975و
977و )978فرعی از اصلی مذکور

200مترمربع

اعيان (مترمربع)

0

0

3

مشهد -بلوار هدایت -
هدایت  -30سمت راست -
پالک ثبتی  5326فرعی از یک
189.77مترمربع
اصلی مفروز و مجزی شده از
(974و975و977و )978فرعی از
اصلی مذکور

0

4

نوع ملك.كاربري

زمین  -مسکونی

زمین  -مسکونی

زمین  -مسکونی

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ  -دارای آماده سازی کلیه
هزینههای تأسیسات زیربنائی برعهده
خریدار میباشد

25.000.000.000

ششدانگ  -دارای آماده سازی کلیه
هزینههای تأسیسات زیربنائی برعهده
خریدار میباشد

ششدانگ  -دارای آماده سازی کلیه
هزینههای تأسیسات زیربنائی برعهده
خریدار میباشد

26.000.000.000

23.500.000.000

مشهد -بلوار هدایت -
بین هدایت  30و - 32
پالک ثبتی  5354فرعی از
یک اصلی مفروز و مجزی شده از
(974و975و977و )978فرعی از
اصلی مذکور

 262مترمربع

0

زمین  -تجاری

ششدانگ  -دارای آماده سازی کلیه
هزینههای تأسیسات زیربنائی برعهده
خریدار میباشد

40.000.000.000

5

مشهد  -بلوار هدایت  -روبروی
پارک بانوان پالک ثبتی 5172
فرعی از یک اصلی

60.10مترمربع

187.68مترمربع

مغازه  -تجاری

طبقات همکف و اول دارای
127.58مترمربع تجاری و زیر زمین به
مساحت  60.10مترمربع انباری تجاری و
دارای آب و برق میباشد.

26.000.000.000

6

مشهد  -بلوار هدایت  -روبروی
پارک بانوان پالک ثبتی 5191
فرعی از یک اصلی

57.90مترمربع

مغازه  -تجاری

طبقات همکف و اول دارای 122.91مترمربع
تجاری و زیر زمین به مساحت 57.90
مترمربع انباری تجاری و دارای آب و برق
میباشد.

مشهد  -بلوار توس  -توس76
 پشت تعمیرگاه بنیاد -پالک ثبتی  657فرعی از 133
فرعی از  174اصلی

995.87
مترمربع

مشهد  -بلوار هنرستان -
هنرستان  - 19برج بهارستان
 طبقه دهم  -جنوب غربیپالک ثبتی  15932فرعی از 183
اصلی مفروز و مجزی شده از 24111
فرعی از اصلی مذکور

بقدرالسهم

7

8

9

مشهد  -بلوار هنرستان -
هنرستان  - 19برج بهارستان -
طبقه دهم  -واحد جنوب مرکزی
شرقی پالک ثبتی  15934فرعی از
 183اصلی مفروز و مجزی شده از
 24111فرعی از اصلی مذکور

بقدرالسهم

10

مشهد  -عبدالمطلب  - 15نبش
یاس  -18بلوک  - 5طبقه اول
پالک ثبتی  8352فرعی از یکاصلی مفروز و مجزی شده از
 2094فرعی از اصلی مذکور

بقدرالسهم

11

قوچان -بیست متری محیط
زیست  -مقابل اداره محیط
زیست  -اراضی یعقوبآباد
 پالک ثبتی  6010فرعی از یکاصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

قوچان -بیست متری محیط
زیست  -مقابل اداره محیط
زیست  -اراضی یعقوبآباد
 پالک ثبتی  6017فرعی از یکاصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

قوچان -بیست متری محیط
زیست  -مقابل اداره محیط
زیست  -اراضی یعقوبآباد
 پالک ثبتی  6018فرعی از یکاصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

12

13

14

15

16

180.81مترمربع

0

 224.05مترمربع

 127.75مترمربع

128.5متر

0

0

0

زمین  -ورزشی

آپارتمان  -مسکونی

آپارتمان  -مسکونی

آپارتمان  -مسکونی

زمين -مسكوني

زمين -مسكوني

زمين -مسكوني

ششدانگ

ششدانگ  -دارای پارکینگ ،انباری و
آسانسور

ششدانگ  -دارای پارکینگ ،انباری و
آسانسور

ششدانگ -دارای انباری و پارکینگ

ششدانگ -دارای آمادهسازی کلیه
هزینههای تأسیسات زیربنایی برعهده
خریدار میباشد -تراکم کم مسکونی

25.900.000.000

18.000.000.000

25.000.000.000

15.600.000.000

9.500.000.000

3.000.000.000

ششدانگ -دارای آمادهسازی کلیه
هزینههای تأسیسات زیربنایی برعهده
خریدار میباشد -تراکم کم مسکونی

3.000.000.000

ششدانگ -دارای آمادهسازی کلیه
هزینههای تأسیسات زیربنایی برعهده
خریدار میباشد -تراکم کم مسکونی

3.000.000.000

نیشابور -حاشیه زیر گذر
راهآهن  -پالک  849فرعی از
107اصلی مفروز و مجزی شده از
 117فرعی از اصلی مذکور

 199.57متر

0

زمین  -مسكوني

ششدانگ -هزینههای آمادهسازی به
عهده خریدار میباشد  -تراکم کم مسکونی

2.000.000.000

نیشابور -حاشیه زیر گذر
راهآهن  -پالک  853فرعی از
 107اصلی مفروز و مجزی شده از
 117فرعی از اصلی مذکور

 200.68متر

0

زمین  -مسكوني

ششدانگ -
هزینههای آمادهسازی به عهده خریدار
میباشد  -تراکم کم مسکونی

2.000.000.000

تربت جام  -میدان مرکزی -
کوچه پست  -پالک ثبتی 195
فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی
شده از  15فرعی از اصلی مذکور

1394متر

ششدانگ -
ملک مزبور در بافت فرسوده و در حریم
درجه  2میراث فرهنگی قراردارد و رعایت
کلیه ضوابط قانونی الزامی و به عهده
خریدار میباشد

130.000.000.000

حدود 700متر

ساختمان  -اداری

ادامه در صفحه 14

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه 13

استان خراسان جنوبی
ردیف

آدرس ملك .قطعه .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك.كاربري

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

-1.14010.17112اصلی *
شهرستان فردوس ،شهر فردوس
 -خیابان فردوسی

300.08

محصور شده

زمین مسکونی شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی برعهده
خریدار میباشد ملک با دیوار بلوکی محصور
شده و با وضع موجود واگذار میگردد.
بازدید از ملک الزامی است.

2.200.000.000

2

-1.14010.17113اصلی *
شهرستان فردوس ،شهر فردوس
 -خیابان فردوسی

307.48

محصور شده

زمین مسکونی شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی برعهده
خریدار میباشد ملک با دیوار بلوکی محصور
شده و با وضع موجود واگذار میگردد.
بازدید از ملک الزامی است.

2.500.000.000

3

-1.14010.17125اصلی *
شهرستان فردوس ،شهر فردوس
 -خیابان فردوسی

99

محصور شده

زمین مسکونی شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی برعهده
خریدار میباشد ملک مذکور که با دیوار
بلوکی محصور شده دو نبش میباشد و با
وضع موجود واگذار میگردد .بازدید از
ملک الزامی است.

560.000.000

4

-1.14010.17138اصلی *
شهرستان فردوس ،شهر فردوس
 -خیابان فردوسی خیابان همافران

192.22

محصور شده

زمین مسکونی شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی برعهده
خریدار میباشد ملک با دیوار بلوکی محصور
شده و با وضع موجود واگذار میگردد.
بازدید از ملک الزامی است.

1.500.000.000

5

-1.14010.17140اصلی *
شهرستان فردوس ،شهر فردوس
 -خیابان فردوسی

325.38

محصور شده

زمین مسکونی شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی برعهده
خریدار میباشد ملک با دیوار بلوکی محصور
شده و با وضع موجود واگذار میگردد.
بازدید از ملک الزامی است.

2.500.000.000

6

 -476.298اصلی *
شهرستان درمیان،
شهر اسدیه -
بلوار کشاورز ،کشاورز2

235.84

ششدانگ – هزینه آماده سازی پرداخت
شده و قیمت پایه ملک با لحاظ آن تعیین
گردیده است ملک با دیوار بلوکی محصور
شده و با وضع موجود واگذار میگردد.
بازدید از ملک الزامی است

600.000.000

7

 -476.299اصلی *
شهرستان درمیان،
شهر اسدیه -
بلوار کشاورز ،کشاورز2

238.53

ششدانگ – هزینه آماده سازی پرداخت
شده و قیمت پایه ملک با لحاظ آن تعیین
گردیده است ملک با دیوار بلوکی محصور
شده و با وضع موجود واگذار میگردد.
بازدید از ملک الزامی است

600.000.000

8

 -476.321اصلی *
شهرستان درمیان،
شهر اسدیه -
بلوار وحدت ،نرسیده به تقاطع
خیابان کشاورز

53.97

ششدانگ – هزینه آماده سازی پرداخت
شده و قیمت پایه ملک با لحاظ آن تعیین
گردیده است هزینه ارزش افزوده و سایر
هزینههای مورد مطالبه از سوی شهرداری
بهعهده خریدار میباشد ملک با دیوار
بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار
میگردد .بازدید از ملک الزامی است

520.000.000

9

 -476.326اصلی *
شهرستان درمیان،
شهر اسدیه -
بلوار وحدت ،نرسیده به تقاطع
خیابان کشاورز

53.87

ششدانگ – هزینه آماده سازی پرداخت
شده و قیمت پایه ملک با لحاظ آن تعیین
گردیده است هزینه ارزش افزوده و سایر
هزینههای مورد مطالبه از سوی شهرداری
بهعهده خریدار میباشد ملک با دیوار
بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار
میگردد .بازدید از ملک الزامی است

520.000.000

ردیف

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
پشت پارک فرهنگ  -پالک ثبتی
 5983فرعی از  -2اصلی مفروز
ومجزی شده از ()470- 5210
فرعی از اصلی مذکور

212.3

2

شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
پشت پارک فرهنگ  -پالک ثبتی
 5998فرعی از  -2اصلی مفروز
ومجزی شده از ()470- 5210
فرعی از اصلی مذکور

202.05

3

شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
حاشیه خیابان ایثار  -پالک ثبتی
 6002فرعی از  -2اصلی مفروز
ومجزی شده از ()470- 5210
فرعی از اصلی مذکور

209.45

4

شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
حاشیه خیابان ایثار  -پالک ثبتی
 6007فرعی از  -2اصلی مفروز
ومجزی شده از ()470- 5210
فرعی از اصلی مذکور

209.85

ندارد

محصور شده

محصور شده

محصور شده

زمین مسکونی شهری

زمین تجاری شهری

زمین تجاری شهری

4

5

اعيان (مترمربع)

ندارد

ندارد

زمین مسکونی

زمین مسکونی  .تجاری

زنجان ،کوی جانبازان،
خیابان صدوقی  -پالک ثبتی
 5299.8422بخش یک زنجان

160

160

_

زمین  .مسکونی

_

زمین  .مسکونی

ششدانگ ،نظر به اینکه بر اساس نقشه
مصوب مقادیری از پالک فوق در طرح
تعریض خیابان (بالغ بر 36مترمربع) واقع
شده است اما واگذاری حاضر بر اساس
میزان مساحت مقید در سند (160مترمربع)
میباشد.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 و یا هر
ارگان دیگری و توافق با مالکین مشاور
بدلیل ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه
برعهده خریدار بوده وفروشنده هیچگونه
تعهدی در این خصوص نداشته وخریدار با
اوصاف حاضر اقدام به شرکت در مزایده
وخرید پالک ثبتی موصوف را دارد

17.100.000.000

18.850.000.000

ششدانگ ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد .بازدید
ازملک الزامی است ،کاربری به استناد
صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت
میباشد .واگذاری با وضع موجود و صرفا
اقساطی میباشد و بهصورت نقدی تسویه
نمی شود.

4.500.000.000

7

خرمدره ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.11180بخش سه زنجان
 -قطعه 968

180

_

زمین .تجاری ومسکونی

ششدانگ ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد .بازدید ازملک
الزامی است ،کاربری به استناد صورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد .واگذاری
با وضع موجود و صرفا اقساطی میباشد و
بهصورت نقدی تسویه نمی شود.

11.500.000.000

8

خرمدره ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.11181بخش سه زنجان
 -قطعه 969

180

_

زمین  .تجاری ومسکونی

ششدانگ ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد .بازدید ازملک
الزامی است ،کاربری به استناد صورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد .واگذاری
با وضع موجود و صرفا اقساطی میباشد و
بهصورت نقدی تسویه نمی شود.

11.500.000.000

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

"شاهیندژ -خیابان جهاد جنب
جهاد کشاورزی -قطعه  294پالک
 6365فرعی از  1309فرعی از یک
اصلی بخش  15مراغه
"

917

2

خوی میدان ولی عصر نبش
خیابان طالقانی و بلوار چمران
پالک ثبتی 2.4707.2

6

خرمدره ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10970بخش سه زنجان
 -قطعه 758

200

_

زمین  .مسکونی

استان آذربايجان غربي

استان خراسان شمالی
نوع ملك.كاربري

زنجان ،کوی جانبازان،
خیابان صدوقی  -پالک ثبتی
 5299.8418بخش یک زنجان

ششدانگ ،نظر به اینکه بر اساس نقشه
مصوب مقادیری از پالک فوق در طرح
تعریض خیابان (بالغ بر 82مترمربع) واقع
شده است اما واگذاری حاضر بر اساس
میزان مساحت مقید در سند (160مترمربع)
میباشد.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 و یا هر
ارگان دیگری و توافق با مالکین مشاور
بدلیل ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه
برعهده خریدار بوده وفروشنده هیچگونه
تعهدی در این خصوص نداشته وخریدار با
اوصاف حاضر اقدام به شرکت در مزایده
وخرید پالک ثبتی موصوف را دارد

17.100.000.000

ردیف

محصور شده

زمین مسکونی شهری

3

زنجان ،کوی جانبازان،
خیابان صدوقی  -پالک ثبتی
 5299.8415بخش یک زنجان

160

_

زمین  .مسکونی

ششدانگ ،نظر به اینکه بر اساس نقشه
مصوب مقادیری از پالک فوق در طرح
تعریض خیابان (بالغ بر 45مترمربع) واقع
شده است اما واگذاری حاضر بر اساس
میزان مساحت مقید در سند (160مترمربع)
میباشد.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 و یا هر
ارگان دیگری و توافق با مالکین مشاور
بدلیل ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه
برعهده خریدار بوده وفروشنده هیچگونه
تعهدی در این خصوص نداشته وخریدار با
اوصاف حاضر اقدام به شرکت در مزایده
وخرید پالک ثبتی موصوف را دارد

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه
آماده سازی و سایر هزینههای مورد مطالبه
از سوی شهرداری به عهده خریدار میباشد

15.000.000.000

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه
آماده سازی و سایر هزینههای مورد مطالبه
از سوی شهرداری به عهده خریدار میباشد

13.500.000.000

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه
آماده سازی و سایر هزینههای مورد مطالبه
از سوی شهرداری به عهده خریدار میباشد

14.000.000.000

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه
آماده سازی و سایر هزینههای مورد مطالبه
از سوی شهرداری به عهده خریدار میباشد

14.000.000.000

319.28

اعيان (مترمربع)

0

319.28

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

نوع ملك.كاربري

برابر طرح هادی اداری

ششدانگ عرصه و اعیان که دارای سند
تک برگی بنام بنیاد میباشد .قطعه مزبور
در تصرف اداره جهاد کشاورزی بوده که
با ایجاد سایبان به عنوان پارکینگ خودرو
کارکنان استفاده میشود و تخلیه به عهده
خریدار میباشد و بنیاد در این خصوص با
خریدار همکاری خواهد نمود

30.000.000.000

تجاری

سرقفلی یکباب واحد تجاری طبقه زیر
زمین (ساختمان معروف به ورهرام)
واگذار ميگردد .ضمن ًا اجاره بهاء متعاقب ًا با
کسب نظر کارشناسی پس از تائید مصوبه
کمیسیون تعیین و اعالم خواهد شد.

28.600.000.000

استان آذربایجان شرقی

زمین مسکونی  .تجاری

استان زنجان
ردیف

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك.كاربري

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

زنجان ،شهرک نیکسازان -
پالک ثبتی 41.6450
بخش هفت زنجان

1175.97

_

زمین  .تجاری

ششدانگ.
بازدید ازملک الزامی است.
واگذاری با وضع موجود میباشد.

176.000.000.000

2

زنجان ،کوی جانبازان،
خیابان صدوقی -
پالک ثبتی 5299.8411
بخش یک زنجان

180

_

زمین  .مسکونی

ششدانگ ،نظر به اینکه بر اساس نقشه
مصوب مقادیری از پالک فوق در طرح
تعریض خیابان (بالغ بر 117مترمربع) واقع
شده است اما واگذاری حاضر بر اساس
میزان مساحت مقید در سند ( 180مترمربع)
میباشد.ملک با وضعیت موجود به فروش
میرسد بازدید از ملک قبل از ارائه
پیشنهادات الزامی است ،هر گونه توافق
و اقدام به مطالبه بها از شهرداری و یا هر
ارگان دیگری و توافق با مالکین مشاور
بدلیل ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه
برعهده خریدار بوده وفروشنده هیچگونه
تعهدی در این خصوص نداشته وخریدار با
اوصاف حاضر اقدام به شرکت در مزایده
وخرید پالک ثبتی موصوف را دارد

18.200.000.000

ردیف

ندارد

زمین مسکونی  .تجاری

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

آذربایجانشرقی ،شهرستان
مرند ،پشت ساختمان سابق
شهرداری ،سینما تاج مرند،
پالک ثبتی - 3843اصلی بخش
 15تبریز

351.45

411.45

2

آذربایجانشرقی ،بخش
خسروشاه ،روستای الهیجان،
قنات محمود آقا ،پالک ثبتی
 2018.348بخش 10تبریز

-

-

3

آذربایجانشرقی ،تبریز ،خیابان
دارائی ،جنب چایکنار ،مجتمع
تجاری صدرا ،مغازه شماره 35
همکف

قدرالسهم

آذربایجانشرقی ،شهرستان
مراغه ،شهرک سهند ،فاز دو،
روبروی سالن المپیک ،پالک ثبتی
 106.580.2368بخش  3مراغه

200

5

6

4

اعيان (مترمربع)

12.32

-

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

نوع ملك.كاربري

سینمای تعطیل فرسوده و
کلنگی  .فرهنگی

ششدانگ ،طبقه فوقانی مورد مزایده
داخل در مزایده نبوده و ارزش ریالی آن
نیز در تعیین قیمت پایه ملک مندرج در
روزنامه محاسبه نشده و توافق و یا حل و
فصل آن با مالکش در تعهد خریدار قرار
خواهد گرفت.

18.500.000.000

قنات

مقدار  4.5شبانه روز از گردش
24شبانهروز از ششدانگ بهفروش
میرسد.

650.000.000

تجاری

ششدانگ سرقفلی به فروش میرسد.
کلیه هزینههای تنظیم سند سرقفلی
برعهده خریدار است.

تجاری و خدماتی

ششدانگ

3.360.000.000

7.700.000.000

آذربایجانشرقی ،شهرستان
مراغه ،شهرک سهند ،فاز دو،
روبروی سالن المپیک ،پالک ثبتی
 106.580.2370بخش  3مراغه

204

-

تجاری و خدماتی

ششدانگ

9.000.000.000

آذربایجانشرقی ،شهرستان
مراغه ،شهرک سهند ،فاز دو،
روبروی سالن المپیک ،پالک ثبتی
 106.580.2373بخش  3مراغه

205

-

تجاری و خدماتی

ششدانگ

8.500.000.000

ادامه در صفحه 15

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه 14

استان خوزستان
ردیف

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك.كاربري

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

پالک ثبتی 1.17774ماهشهر.
ناحیه صنعتی.منطقه Mکارگری.
پشت پمپ بنزین هفت تیر

293.7

0

زمین.مسکونی

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

13.000.000.000

2

پالک ثبتی 1.17775ماهشهر.
ناحیه صنعتی.منطقه Mکارگری.
پشت پمپ بنزین هفت تیر

298.89

0

زمین.مسکونی

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

13.200.000.000

3

پالک ثبتی 1.17777ماهشهر.
ناحیه صنعتی.منطقه Mکارگری.
پشت پمپ بنزین هفت تیر

310.69

0

زمین.مسکونی

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

14.000.000.000

4

پالک ثبتی  930.506اهواز.
کوی فرهنگیان یک
(درمحدوده پارک)

144.72

0

زمین.پارک محله ،فضای
سبز

میزان  106.5سهم مشاع از  574سهم
عرصه و اعیان-ملک بهصورت یک قطعه
زمین غیر محصور که بهصورت فضای سبز
و پارک درامده است و اخذ سایر اطالعات از
مرجع فروش الزم و ضروری است

1.650.000.000

5

پالک ثبتی  930.615اهواز.
کوی فرهنگیان یک
(درمحدوده پارک)

125.24

0

زمین.پارک محله ،فضای
سبز

میزان  106.5سهم مشاع از  574سهم
عرصه و اعیان-ملک بهصورت یک قطعه
زمین غیر محصور که بهصورت فضای سبز
و پارک درامده است و اخذ سایر اطالعات از
مرجع فروش الزم و ضروری است

1.700.000.000

6

پالک ثبتی  2800.1اهواز.
میدان شهدا

106.75

106.75

مغازه.تجاری

ششدانگ ملکیت _ دارای بالکن به
مساحت  80مترمربع و زیرزمین میباشد و
فقط ملکیت مغازه(عرصه و اعیان) بهفروش
میرسد و حقوق و منافع تجاری(سرقفلی)
ملک متعلق به مستاجر است

16.000.000.000

7

پالک ثبتی  2796اهواز.
میدان شهدا

86.5

86.5

مغازه.تجاری

ششدانگ ملکیت _ دارای زیرزمین
میباشد و فقط ملکیت مغازه(عرصه و
اعیان) بهفروش میرسد و حقوق و منافع
تجاری(سرقفلی) ملک متعلق به مستاجر
است

13.000.000.000

8

پالک ثبتی  2845.41اهواز.
میدان شهدا.جنب پل
سفید(بازار معین التجار)

به قدرالسهم از
مساحت عرصه
کل

123.35

مغازه.تجاری

ششدانگ _ یکباب واحد تجاری است که
دارای متصرف است .با سایر مغازههای
همجوار ادغام شده و فاقد انشعابهای آب و
برق است .رفع تصرف بهعهده خریدار است.

5.300.000.000

9

پالک ثبتی  685.2اهواز.
کیلومتر  10اهواز به جاده
مسجدسلیمان.بعد از شهرک
طالقانی.پشت روستای البصره

120250

65سهم مشاع از 100سهم عرصه.یک قطعه
زمین کشاورزی میباشد.که دارای متصرف
است و رفع تصرف و هرگونه معارض و
توافق با سایر شرکا در خصوص افراز و
تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین
آب ندارد

20.000.000.000

10

قسمتی از پالک ثبتی 22.5
اهواز .جاده اهواز به
مالثانی.روستای سید خلف
مالثانی(موسسه گبری)

22782.72

0

کشاورزی

ششدانگ-یک قطعه زمین کشاورزی
قسمتی از کل ششدانگ مالکیت بنیاد در
پالک مرقوم میباشد که دارای متصرف است
و رفع تصرف و هرگونه معارض و توافق
با سایر شرکا در خصوص افراز و تفکیک
سهم مشاعی بهعهده خریدار است و بنیاد
هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب ندارد

5.000.000.000

11

پالک ثبتی  1.149اهواز.
جاده اهواز به خرمشهر.
بعد از پل مالشیه.
اراضی روستای امالطمیر

2826

0

کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم
عرصه و اعیان-یک قطعه زمین کشاورزی
میباشد و رفع تصرف و هرگونه معارض
و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز و
تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین
آب ندارد

960.000.000

12

پالک ثبتی  1.163اهواز.
جاده اهواز به خرمشهر.
بعد از پل مالشیه.
اراضی روستای امالطمیر

2050

0

کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم
عرصه و اعیان-یک قطعه زمین کشاورزی
میباشد و رفع تصرف و هرگونه معارض
و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز و
تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین
آب ندارد

750.000.000

13

پالک ثبتی  1.164اهواز.
جاده اهواز به خرمشهر.
بعد از پل مالشیه.
اراضی روستای امالطمیر

2050

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم
عرصه و اعیان-یک قطعه زمین کشاورزی
میباشد و رفع تصرف و هرگونه معارض
و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز و
تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین
آب ندارد

750.000.000

14

پالک ثبتی  1.165اهواز.
جاده اهواز به خرمشهر.
بعد از پل مالشیه.
اراضی روستای امالطمیر

2050

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم
عرصه و اعیان-یک قطعه زمین کشاورزی
میباشد و رفع تصرف و هرگونه معارض
و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز و
تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین
آب ندارد

750.000.000

15

پالک ثبتی  1.170اهواز.
جاده اهواز به خرمشهر.
بعد از پل مالشیه.
اراضی روستای امالطمیر

2050

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم
عرصه و اعیان-یک قطعه زمین کشاورزی
میباشد و رفع تصرف و هرگونه معارض
و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز و
تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین
آب ندارد

750.000.000

16

پالک ثبتی  1.171اهواز .جاده
اهواز به خرمشهر.
بعد از پل مالشیه.
اراضی روستای امالطمیر

2050

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم
عرصه و اعیان-یک قطعه زمین کشاورزی
میباشد و رفع تصرف و هرگونه معارض
و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز و
تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین
آب ندارد

750.000.000

17

پالک ثبتی  1.172اهواز.
جاده اهواز به خرمشهر.
بعد از پل مالشیه.
اراضی روستای امالطمیر

2050

0

کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
و اعیان-یک قطعه زمین کشاورزی میباشد
و رفع تصرف و هرگونه معارض و توافق
با سایر شرکا در خصوص افراز و تفکیک
سهم مشاعی بهعهده خریدار است و بنیاد
هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب ندارد

750.000.000

18

پالک ثبتی  2496.15آبادان.
خیابان شهیدمنتظری .پاساژ
فردوسی

به قدرالسهم از
مساحت عرصه
کل

22.4

تجاری

ششدانگ ملکیت _ فقط ملکیت
مغازه(عرصه و اعیان) بهفروش میرسد و
حقوق و منافع تجاری ملک متعلق به مستاجر
است.

1.000.000.000

19

پالک ثبتی  2496.18آبادان.
خیابان شهیدمنتظری.
پاساژ فردوسی

به قدرالسهم از
مساحت عرصه
کل

10.08

تجاری

ششدانگ ملکیت _ فقط ملکیت
مغازه(عرصه و اعیان) بهفروش میرسد و
حقوق و منافع تجاری ملک متعلق به مستاجر
است.

480.000.000

0

0

0

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

22

23

24

پالک ثبتی  390خرمشهر.کوی
مالک اشتر.خیابان کیوان

پالک ثبتی  701خرمشهر .بلوار
بیت المقدس

پالک ثبتی 21.867گچساران
.جاده کمربندی آبشیرین.جنب
پل روبروی پمپ گاز

278.84

2538.85

945.14

8.12

0

0

تجاری

ششدانگ ملکیت _ فقط ملکیت
مغازه(عرصه و اعیان) بهفروش میرسد و
حقوق و منافع تجاری ملک متعلق به مستاجر
است.

500.000.000

ساختمان مخروبه.
مسکونی

ششدانگ.ملک بهصورت ساختمان
نیمه مخروبه و فاقد انشعابات آب و برق
میباشد .اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش
الزم و ضروری است.ملک دارای متصرف
میباشد و رفع تصرف بهعهده خریدار
است.

3.000.000.000

زمین.باغ مسکونی،
خیابان ،اداری انتظامی،
ورزشی

ششدانگ _ ملک بهصورت یک قطعه
زمین غیرمحصور میباشد که حدود ًا
مقدار  557.79مترمربع از آن در طرح
باغ مسکونی و حدود ًا مقدار 1348.45
مترمربع از آن در طرح اداری انتظامی و
مقدار  374.49مترمربع از آن در طرح
ورزشی و مقدار  224.20مترمربع در طرح
خیابان قرار دارد و اخذ سایر اطالعات از
مرجع فروش الزم و ضروری است.

4.100.000.000

مشاع.یک قطعه زمین غیر محصورو دارای
متصرف و رفع تصرف به عهده خریدار
میباشد و بنیاد تعهدی درخصوص امکان
تفکیک و پرداخت هزینههای متعلقه ندارد.
اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و
ضروری است.

10.650.000.000

زمین.معبروفضای
بازشهری

0

400.000.000

استان مرکزی
آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

اراک -جاده فراهان  -بعد
اززندان کیلومتر  3جاده فراهان
بخشی از پالک 3968

 1036مشاع

ندارد

2

اراک -جاده فرودگاه اراضی
رسول آباد پالک ثبتی 31.695
قطعه 2551

800

ندارد

3

اراک -جاده فرودگاه اراضی
رسول آباد پالک ثبتی 31.3495
قطعه 2550

4

اراک -جاده فرودگاه اراضی
رسول آباد پالک ثبتی 31.3478
قطعه 2537

560

940

اعيان (مترمربع)

ندارد

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

نوع ملك.كاربري

زمین مزروعی

 1036مترمربع مشاع از ششدانگ ملک
با وضعیت موجود بهصورت وکالتی به
بهفروش میرسد

9.000.000.000

زمین مزروعی

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

3.500.000.000

زمین مزروعی

زمین مزروعی

ندارد

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

2.500.000.000

4.000.000.000

5

اراک -جاده فرودگاه اراضی
رسول آباد پالک ثبتی 31.3477
قطعه 2536

658

ندارد

زمین مزروعی

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

3.000.000.000

6

راک -جاده فرودگاه اراضی
رسول آباد پالک ثبتی 31.3471
قطعه 2530

560

ندارد

زمین مزروعی

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

2.600.000.000

7

اراک -جاده فرودگاه اراضی
رسول آباد پالک ثبتی 31.3462
قطعه 2516

8

شازند  -خیابان شهید مطهری
جنب آزمایشگاه صدرا
پالکثبتی  41.2655قطعه 1029

940

215.29

زمین مزروعی

ندارد

مسکونی

110

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

4.000.000.000

13.500.000.000

استان کرمانشاه و کردستان
ردیف

0

کشاورزی

21

پالک ثبتی  2496.23آبادان.
خیابان شهیدمنتظری .پاساژ
فردوسی

به قدرالسهم از
مساحت عرصه
کل

ردیف

0

زمین.کشاورزی

20

پالک ثبتی  2496.22آبادان.
خیابان شهیدمنتظری .پاساژ
فردوسی

به قدرالسهم از
مساحت عرصه
کل

7.84

تجاری

ششدانگ ملکیت _ فقط ملکیت
مغازه(عرصه و اعیان) بهفروش میرسد و
حقوق و منافع تجاری ملک متعلق به مستاجر
است.

1

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

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

عرصه (مترمربع)

173251.47

اعيان (مترمربع)

89629

نوع ملك.كاربري

تأسیسات و عرصه و
اعیان  .صنعتی

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ.اموال منقول (تأسیسات شبکه
آب گرم و سرد ،لولههای بخار ،لولههای
هوای فشرده ،ایزوالسیون ،کابل کشی
و نیرو رسانی به تابلوهای اصلی کارخانه،
کانالهای تهویه و هوا رسانی ،با کلیه
ساپورت ها ،سینیها و استراکچرهای
مربوطه احداث شده در سالن ریسندگی و
سالن بافندگی با کلیه متعلقات به انضمام
لوله کشی سیستم گاز رسانی ،لوله کشی
سیستم سوخترسانی ،با لوله کشیها و
کانالهای سیستم دفع فاضالب کارخانه،
سه حلقه چاه عمیق با الکترو پمپ ،لولههای
جدار چاه و شبکه آبرسانی ،شیرآالت و
اتصاالت ،پمپهای خطی ،مخزن  50هزار
لیتری و سایر ملزومات و الحاقات و نیروگاه
برق اضطراری با دیزل ژنراتور و تابلو و
اتصاالت شبکه ،سسیستمهای تولید
بخار مشتمل بر سه دستگاه دیگ مولد
بخار ساخت شرکت ماشین سازی اراک به 2.500.000.000.000
انضمام سختگیری ،مشعل ها ،تابلو برق ،دی
ایرتور ،شیرآالت و اتصاالت و مخازن ذخیره
سوخت دو دستگاه  500هزار لیتری و یک
دستگاه 60هزار لیتری ،تأسیسات و تجهیزات
آتش نشانی ،حقاالمتیاز انشعابات آب یک
اینچی آب شهری  -برق صنعتی 250کیلو
وات ،خطوط تلفن ،گاز 2500مترمکعب
با ایستگاه تقلیل فشار ،پست زمینی
متوسط برق و ترانسفورماتورها مشتمل
بر ترانسفورماتورهای  4و  50کیلو وات،
دیژنگتورها ،سکسیونر ،تابلوهای اصلی و
فرعی ،لوازم اندازه گیری کنتورها و بانک
خازنی 5 ،دستگاه ترانسفورماتور 1250کیلو
وات آمپر و یک دستگاه ترانسفورماتور
 500کیلو وات آمپر) و اموال غیرمنقول
ملک مذکور شامل محوطه ،ساختمانهای
اداری و انبارها ،سالنهای تولید و ساختمان
تأسیسات میباشد.
ادامه در صفحه 16

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه 15

2

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

655.51

فاقد اعیانی

زمین  .قابلیت تجاری

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

59.000.000.000

3

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

230.23

فاقد اعیانی

زمین  .قابلیت تجاری

ششدانگ.بخشی از ملک مذکور بهصورت
معبر و قسمتی نیز در تصرف غیر میباشد
که رفع تصرف
به عهده خریدار میباشد
و بنیاد تعهدی نسبت به آن ندارد.

15.000.000.000

4

" 3791فرعی از 2655
فرعی از یک اصلی *
اسالم آباد -
خیابان شهید کرم طهماسبی"

237.36

فاقد اعیانی

زمین  .قابلیت تجاری -
مسکونی

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

13.500.000.000

5

 * 2004.647سنقر،
شهرک شهرداری

143

فاقد اعیانی

زمین  .مسکونی

ششدانگ.
با وضع موجود واگذار میگردد

12.000.000.000

6

 * 2004.656سنقر،
شهرک شهرداری

150

فاقد اعیانی

زمین  .مسکونی

ششدانگ.
با وضع موجود واگذار میگردد

12.800.000.000

7

 * 2004.658سنقر،
شهرک شهرداری

150

فاقد اعیانی

زمین  .مسکونی

ششدانگ.
با وضع موجود واگذار میگردد

12.000.000.000

8

 * 2004.659سنقر،
شهرک شهرداری

143

فاقد اعیانی

زمین  .مسکونی

ششدانگ.
با وضع موجود واگذار میگردد

12.000.000.000

9

 * 2004.684سنقر،
شهرک شهرداری

160

فاقد اعیانی

زمین  .مسکونی

ششدانگ.
با وضع موجود واگذار میگردد

13.500.000.000

10

138.694.4482اصلی *
كرمانشاه – شهرك الهيه –
فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین  .قابلیت تجاری

ششدانگ.
با وضع موجود واگذار میگردد

3.900.000.000

11

138.694.4484اصلی *
كرمانشاه – شهرك الهيه –
فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین  .قابلیت تجاری

ششدانگ.
با وضع موجود واگذار میگردد

3.900.000.000

ردیف

آدرس ملك .قطعه .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

۱

6

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17404

255.66

_

مسکونی

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

350.000.000

7

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17405

256.63

_

مسکونی

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

350.000.000

8

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17469

239.23

_

مسکونی

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

400.000.000

9

چرداول-روستای باغله
علیا204.9928

20.81

_

مسکونی

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

310.000.000

10

چرداول-روستای باغله
علیا204.9929

15.17

_

مسکونی

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

250.000.000

11

چرداول-روستای باغله
علیا204.9930

15.57

_

مسکونی

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

250.000.000

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17430

250.32

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

450.000.000

مسکونی

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

450.000.000

مسکونی

ششدانگ-بازديد از ملك و كسب اطالعات
از دفتر مزايده الزامي مي باشد و ملك با
وضع موجود واگذار مي گردد.

12

13

14

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17431

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17432

250.32

250.32

_

مسکونی

_

_

450.000.000

استان فارس و بوشهر
ردیف

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

استان فارس-شیراز-
بلوارمطهری جنوبی-شهرک
گلشن(کشن)-خیابان گلچین
غربی-بعد از پاسگاه نیروی
انتظامی گلشن (کشن).
پالک1652.21546

1114.52

2

استان بوشهر-کنگان-خیابان
17شهریور-انتهای فرعی18
.قسمتی از پالک 3.442

استان کرمان
نوع ملك.كاربري

1636.2

---

زمین  -تجاری

۲

دو سهم مشاع از  96سهم
ششدانگ قنات سعادت آباد
رفسنجان تحت پالک ثبتی 1919
مکرر اصلی بخش  9کرمان

..........

.......

آب قنات

۳

شهرستان رفسنجان  -روستای
حسن آباد  -نوش آباد -بر
خیابان شهیدان رضایی -پالک
ثبتی  1156فرعی از 1877اصلی
بخش 9کرمان

2765.4

---

باغ  -زراعی

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 1636.2مترمربع (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 میباشد ،پرداخت سهم
سرانه ،حق تفکیک و هرگونه بدهی به
شهرداری و غیره برعهده خریدار میباشد
متقاضی قبل از شرکت در مزایده حتماباید
از ملک بازدید نماید
(فروش با وضع موجود)

63.200.000.000

دو سهم مشاع از  96سهم ششدانگ قنات
سعادت آباد رفسنجان تحت پالک ثبتی
 1919مکرر اصلی بخش  9کرمان دارای سند
3.350.000.000
مالکیت دفترچه ای ،بواسطه عدم امکان تک
برگ نمودن سند دفترچه انتقال سند بنام
خریدار بهصورت وکالتی انجام میشود.

ششدانگ –دارای سند مالکیت تکبرگ -
باغ غیر مشجرکه مقداری از آن درحد جنوب
در طرح تعریض خیابان مستهلک کردیده و
مقداری نیز در حریم خطوط و تیرهای برق و
تلفن قرار دارد که هرگونه توافق با دهیاری
روستای حسن آباد -نوش آبادو نیز رفع
موانع و یا هر گونه توافق با ادارات مربوطه
با هر میزان مساحت در این خصوص
برعهده خریدار خواهد بود
(فروش با وضع موجود)

3

استان بوشهر-کنگان-بلوار
پاسداران -فرعی .10پالک
3.2559

279

ندارد

زمین.مسکونی

ششدانگ-
ملک با وضع موجود واگذار میگردد
و بازدید از ملک الزامی میباشد.

7.250.000.000

4

استان بوشهر-کنگان-بلوار
پاسداران -فرعی .10پالک
3.2560

281

ندارد

زمین.مسکونی

ششدانگ-
ملک با وضع موجود واگذار میگردد
و بازدید از ملک الزامی میباشد.

7.300.000.000

ردیف

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك.كاربري

1

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17479

310.24

_

مسکونی

ششدانگ-
بازديد از ملك و كسب اطالعات از دفتر
مزايده الزامي مي باشد و ملك با وضع موجود
واگذار مي گردد.

550.000.000

2

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17480

249.29

_

مسکونی

ششدانگ-
بازديد از ملك و كسب اطالعات از دفتر
مزايده الزامي مي باشد و ملك با وضع موجود
واگذار مي گردد.

450.000.000

3

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17401

252.77

_

مسکونی

ششدانگ-
بازديد از ملك و كسب اطالعات از دفتر
مزايده الزامي مي باشد و ملك با وضع موجود
واگذار مي گردد.

350.000.000

4

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17402

253.73

_

مسکونی

ششدانگ-
بازديد از ملك و كسب اطالعات از دفتر
مزايده الزامي مي باشد و ملك با وضع موجود
واگذار مي گردد.

350.000.000

5

چرداول-روستای زنجیره
سفلی205.17403

254.7

_

مسکونی

ششدانگ-
بازديد از ملك و كسب اطالعات از دفتر
مزايده الزامي مي باشد و ملك با وضع موجود
واگذار مي گردد.

350.000.000

226.48

ندارد

6.100.000.000

استان سیستان و بلوچستان
آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

زابل -انتهای خیابان امام
خمینی(ره)  -روبروی دانشکده
فنی و حرفهای  -اراضی
حسینآباد  -پالک ثبتی 6620
فرعی از یک اصلی بخش دو زابل

64

2

زابل -انتهای خیابان امام
خمینی(ره)  -روبروی دانشکده
فنی و حرفهای  -اراضی
حسینآباد  -پالک ثبتی 6588
فرعی از یک اصلی بخش دو زابل

استان ایالم
ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

ندارد

50.000.000.000

زمین.مسکونی

2.600.000.000

قیمت پایه (ریال)

زمین .بهداشتی درمانی

ششدانگ-
ملک با وضع موجود واگذار میگردد
و بازدید از ملک الزامی میباشد.

ملک بهصورت قطعه مشاعی و قسمتی از
پالک ثبتی 3.442میباشد و ملک با وضع
موجود واگذار و هر گونه اصالح مساحت و
اخذ سند به عهده خریدار میباشد و بازدید
از ملک الزامی است.

ردیف

قسمتی از قطعه  D8از اراضی
سعید آباد از پالک ثبتی  2112واقع
در شهرستان سیرجان-بلوار
فاطمیه غربی -ضلع جنوب شرقی
میدان حاج میرزا سعید سیرجانی

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك.كاربري

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

3

زابل -انتهای خیابان امام
خمینی(ره)  -روبروی دانشکده
فنی و حرفهای  -اراضی
حسینآباد  -پالک ثبتی 6603
فرعی از یک اصلی بخش دو زابل

240

260

اعيان (مترمربع)

***

***

***

نوع ملك.كاربري

زمین  -مسکونی کم تراکم

زمین  -مسکونی کم تراکم

زمین  -مسکونی کم تراکم

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

ششدانگ عرصه
و اعیان دارای سند ثبتی تک برگ

ششدانگ عرصه
و اعیان دارای سند ثبتی تک برگ

ششدانگ عرصه
و اعیان دارای سند ثبتی تک برگ

قیمت پایه (ریال)

700.000.000

1.500.000.000

1.600.000.000

استان یزد
ردیف

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك.كاربري

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

يزد  -صفاييه -خيابان پژوهش
 مجتمع رزلند  -طبقه - 8واحد  - 803فاقد پالک ثبتی

405

405

آپارتمان  -مسکونی

ششدانگ  -انتقال رسمی مالکیت منوط به
اخذ پایان کار و پس از تنظیم صورتمجلس
تفکیکی و صدور سند مفروز میباشد -
دارای انباری و دو واحد پارکینگ اختصاصی

64.500.000.000

استان قزوین
ردیف

آدرس ملك  .قطعه  .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

کیلومتر  30جاده قزوین-
تاکستان ،جاده کهک ،به سمت
دیال آباد ،بعد از پمپ بنزین،
اولین فرعی سمت راست .پالک
ثبتی  3843فرعی از یک اصلی
بخش  ۸قزوین

10000

اعيان (مترمربع)

_

نوع ملك.كاربري

زراعی و باغی

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ-بهصورت دیم و فاقد آب
میباشد .بخشهایی از آن در مسیر راه
روستایی و مسیر باغها قرار گرفته است.
کسب اطالعات از دفتر فروش
الزامی میباشد

2.800.000.000

