آگهي مزايده امالك

رعایت پروتکلهای بهداشتی در تمامیمراحل مزایده برای شرکت کنندگان الزامیاست
س��ازمان اموال و امالك بنياد مس��تضعفان انقالب اس�لامي در نظ�ر دارد تع�دادي از امالك
مشروحه ذيل را در تهران و ساير استانها از طريق مزايده عمومي با شرايط ويژه(بهصورت
اقس��اط بلن��د مدت و ب��دون كارم��زد) واگ�ذار نمايد.متقاضي�ان محت�رم میتوانن�د از تاريخ
 99/09/01لغاي�ت  99/09/12هم�ه روزه بهج�ز اي�ام تعطي�ل ازس�اعت  8:30ال�ی  18جه�ت اخ�ذ
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 پاكتهاي پيش�نهادي به همراه اصل چك بانكي در وجه س�ازمان ام�وال و امالک بنیاد
مس�تضعفان بهش�ماره شناس�ه ملی  10100171920به مي�زان  %5قيمت پايه مل�ك مورد نظر طبق
فرم ش�رايط ش�ركت در مزايده همهروزه بهجز ايام تعطيل در ساعات تعيين شده قابل انجام
است.
استان

تلفن

كد

رديف

شهر تهران

88880529-86083038

021

1

شهرستانهای
استان تهران و
سمنان

88880529-86083038

021

33627473

023

2

اصفهان

 3الي 36670271
45279060
53227924
33355230
32247406-7

031
031
031
038
044

3

آذربايجان غربی

46323420

044

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

 2در تاریخ  99/09/12متقاضیان میتوانند پاکتهای پیش�نهادی خود را تا ساعت  9:30صبح
در محل بازگشایی ،درصندوق پاکات قرار دهند.
 ۳بازگش�ايي پاكتهاي پيش�نهادي ش�هر تهران و شهرستانهای اس�تان تهران و سمنان در
محل تهران  -بزرگراه ش�هید س�لیمانی – نرس�یده به بلوار آفریقا  -س�اختمان مرکزی بنیاد
مس�تضعفان انقلاب اسلامیو س�اير اس�تانها در مراك�ز اس�تان روز چهارش�نبه 99/09/12
ساعت  10:30صبح طبق برنامه زمانبندي انجام خواهد شد.
 ۴پيش�نهادات درياف�ت ش�ده در ته�ران (مربوط ب�ه اس�تانها) رأس س�اعت  9:30صبح روز
چهارش�نبه  99/09/12در محل اداره کل امور اس�تانها بازگشائي و توسط نمابر ارسال خواهد
شد.
 ۵پيش�نهادات فاقد س�پرده و يا مخدوش و مبهم و مش�روط از درجه اعتبار س�اقط و رعايت

مف�اد ش�رايط ش�ركت در مزايده ك�ه از طريق دفاتر ف�روش ارائه ميگردد الزامي میباش�د.
ضمن ًا امضاء پشت و روي فرم تقاضا ضروري است.
 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 فروش امالک اس�تانها ،علاوه بر اس�تان مربوطه ،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.

آدرس

رديف

استان

تلفن

كد

آدرس

تهران -بزرگراه شهید سلیمانی-نرسیده به بزرگراه آفریقا-بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی-
ساختمان آموزش (شماره )۳طبقه اول  -دفتر مزایده
تهران -بزرگراه شهید سلیمانی-نرسیده به بزرگراه آفریقا-بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی-
ساختمان آموزش (شماره )۳طبقه اول  -دفتر مزایده
دفتر سمنان :سمنان  -مهدیشهر  -انتهای خیابان صاحبالزمان  -باالتر از اداره بهزیستی مهدیشهر -
دفتر 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

10

خراسان شمالی

32412117-9

058

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

11

گلستان

32238721

017

گرگان -خیابان  5آذر -روبروی بانک سینا

12

کرمان

32516933

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

13

سیستان و بلوچستان

33421961

054

خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه  -57طبقه فوقانی بانک سینا

14

ایالم

33332478-33332523

084

ایالم-میدان امامخمینی-جنب سرپرستی بانک ملی ایران

15

فارس ،بوشهر و کنگان

32251443

071

شيراز-بلوار ارم پالك 137

37226080

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

16

گيالن

كرج-میدان امام حسین-بلوار شهید چمران -پالک 343
زنجان-خيابان معلم روبروي دانشگاه آزاد نبش خيابان ده و يازده اعتماديه
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

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

32114662-5

013

رشت -گلسار -جنب سازمان راه و شهرسازی

42627032 - 42618201-2

013

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

33624482-4

076

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

42887238

076

دفتر نمایندگی :رودان  -روبرو فرمانداری

083

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

035

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

17

هرمزگان

18

کرمانشاه

38377728 - 38377725

19

یزد

38248788

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

رديف

قيمت پايه مزايده

1

تا سقف 100ميليارد ريال

%30

2

باالتر از100ميليارد ريال

%30

شهر تهران
رديف
1

شمال بزرگراه همت،بعد از مرکز
خریدرزمال،ضلعجنوبشرقی
شهرکشهیدباقری،بلوارخرم
آباد،پالک ثبتی -7547( 1863.29و)

18,000

2

بزرگراههمت،بزرگراهشهید
خرازی،نرسیدهبهشهرکشهید
باقری،بعدازبیمارستانتریتا،پالک
ثبتی -7904( 1863.67و)

8,040

-

-

نوع ملك (كاربري)

ميزان مالكيت  /توضيحات

قیمت(ریال)

زمین در پهنههایG322
 S122-R122و بخشی تثبیتشدهآموزشی

"ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود که
هرگونهاصالحیبرعهدهخریدارمیباشد.
تکمیل و امضا فرم الحاقیه ضروری است".

4.950.000.000.000

3

"خیابانبهشتی،خیاباناحمدقصیر
،کوچه چهارم ،پالک ،20طبقه آخر
پالك ثبتي 6933.40670
(-1333آ)"

-

277.65

آپارتمانمسکونی

ششدانگیکدستگاهآپارتمانمسکونیفاقد
انباریوپارکینگ

4

خیابانجمهوری،نبشجنوبشرقی
خیاباناسکندری،پالک-1570-1568
369-1572پالک ثبتی2201.107
(-6977و)

200.75

دارد

ساختمان-پهنهS123

"ششدانگ عرصه و اعیان شامل  5باب مغازه و
یک باب اتاق در طبقه همکف و دو واحد آپارتمان
در طبقات اول و دوم که منافع کسب و پیشه
کلیه واحدها به استثنا واحد مسکونی طبقه دوم
متعلقیهغیرمیباشد-هرگونهاصالحیبرعهده
خریدارمیباشد.
انتقال بهصورت وکالتی و تکمیل و امضا فرم
الحاقیهضروریاست".

48.500.000.000

5

خیابانشریعتی،نرسیدهبهخیابان
معلم،روبرویفروشگاهاتکا،پالک
 608جز پالک ثبتی 6931.268
(-536آ)

-

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 تک برگ

155.000.000.000

6

خیابانشهیدرجایی،سهراه
علیآباد،خیابانابریشم،بعداز
خیابانخزانه،خیابانشهیدمنصور
سلحشور،قطعه،21پالکثبتی116.3199
(-8287و )

96

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

21.500.000.000

7

خیابانشهیدرجایی،سهراه
علیآباد،خیابانابریشم،بعداز
خیابانخزانه،خیابانشهیدمنصور
سلحشور،قطعه،15پالکثبتی
-8288( 116.3193و )

96

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

21.500.000.000

8

خیابانشهیدرجایی،سهراه
علیآباد،خیابانابریشم،بعداز
خیابانخزانه،خیابانشهیدمنصور
سلحشور،قطعه،19پالکثبتی
-8290( 116.3197و )

96

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

21.500.000.000

9

خیابانانقالب،روبرویسینما
سپیده،پالک،1166ساختمان
کریستال،پالکثبتی3678.322
(-2841و)

860

"ششدانگ ملکیت (عرصه و اعیان) به انضمام
منافع و حقوق یک دستگاه آپارتمان درطبقه
همکفواقعدرضلعجنوبیساختمان.
منافع و حقوق مغازهها و آپارتمانها متعلق به
غیرمیباشد".

296.500.000.000

10

فرمانیه،خیابانشهید
لواسانی،روبرویدیباجی
شمالی،پالکهایثبتی-337-70
 249-156-285فرعی همگی از
یکاصلی

16,851.66

-

-

-

دارد

دارد

%10

%60

30ماهه

حداکثر تا %18

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

نوع ملك (كاربري)

" 8040مترمربع مشاع از 24120مترمربع ششدانگ
زمین در پهنههای R122یک قطعه زمین با وضع موجودکه هرگونه اصالحی
2.500.000.000.000
برعهدهخریدارمیباشد.
 S214و کاربری تثبیت شدهانتقال وکالتی و تکمیل و امضا فرم الحاقیه
فضایسبز
ضروری است".

110.000.000.000

81.43

%10

%60

 24ماهه

حداکثر تا %18

شهرستانهای استان تهران و سمنان
رديف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

دوره اقساط

درصد تخفيف درصورت پرداخت
نقدي نسبت به  %60باقيمانده

تجاری

زمین در پهنهR122

زمین در پهنهR122

زمین در پهنهR122

ساختمان-پهنهS122

زمین در پهنه G111

1

"ششدانگ یک قطعه زمین محصور با وضع موجود
کههرگونهاصالحیبرعهدهخریدارمیباشد16.268.000.000.000 .
تکمیل و امضا فرم الحاقیه ضروری است".

جاده هراز انتهای شهر آبعلی
هتلآبعلیپالکهایثبتی
15.1و15.6و15.16و14.76

2

جاده هراز روبروی پیست آبعلی
شهرک البرز خیابان مرداد قطعه47
پالک ثبتی  1115فرعی از  56اصلی

3

لواسانبلوارباستینبشخیابان
ستاره مجاور پست گاز

4

5

6

7

83560.35

450

3758

ورامین شهرک مدرس ابتدای
روستای علی آباد باغ خواص پالک
ثبتی  25.3فرعی از 66و 67اصلی

4810.5

"بهشت زهرا روبروی درب اصلی
جنبایستگاهمتروشاهدپالکثبتی
 1271فرعی از  93اصلی"

5533.75

"بهشت زهرا روبروی درب اصلی
جنبایستگاهمتروشاهدپالکثبتی
 1270فرعی از  93اصلی"

5501.25

"بهشت زهرا روبروی درب اصلی
جنبایستگاهمتروشاهدپالکثبتی
 1268فرعی از  93اصلی"

5456.25

5088

217

ندارد

215

ندارد

ندارد

ندارد

درحریمشهر-توریستی

ميزان مالكيت  /توضيحات

قیمت(ریال)

 4قطعه زمین و هتل آبعلی و چند ویال در اراضی
همجوار به پالک ثبتی 15.1ششدانگ به مساحت
 51017.75مترمربع به صورت زمین مشجر با
درختان مثمر و غیر مثمر؛ دارای چندین ساختمان
ازجملهساختماناصلیهتلآبعلی،ساختمان
آموزش با امتیاز آب و برق بهمراه جاده اختصاصی
مهمانخانه در استفاده از امالک مجاور و شرکای
مشاعی پالک ثبتی -16.15پالک 15.6ششدانگ
به مساحت 10961.5مترمربع که در دامنه تپه
واقع شده است و در قسمت جنوب غربی
متصرف وجود دارد که مساحت متصرف40.43
متر مربع است  -پالک  15.16سهم بنیاد به میزان 2.830.000.000.000
 20154.5سهم از  255895.5سهم ششدانگ
زمین به صورت مشجر و دارای چندین ساختمان
است که برخی برای مجموعه و برخی تصرف
شده است که با امتیاز آب و برق میباشد-پالک
 14.76سهم بنیاد سه دانگ به مساحت 1426.5
مترمربع ملک مشجر و محوطه سازی شده (سنگ
فرش) دارای یک بنا در داخل مجموعه آبعلی که
سه دانگ به نام بنیاد و سه دانگ به نام خانواده
آوانسیانمیباشد-هرگونهاصالحیبهعهده
خریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

مسکونیویال

ششدانگیکبابویالمسکونیبابنایکلنگی
کاربریویالمسکونی-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

باغات و کشاورزی

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود دارای
 473.62متر مربع اصالحی و  107.22متر مربع
بهصورت پست گاز که واگذار گردیده است-
تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

داخلمحدوده
طرحهادی(پارک و فضای بازی
،اداری و )...

ششدانگ یک قطعه زمین به انضمام یک حلقه
چاه با آب دهی  25لیتر بر ثانیه ،که دارای
142مترمربع اضافه مساحت و دارای متصرف
میباشد و اصالح سند و رفع تصرف به عهده
خریدار است -تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

105.000.000.000

ششدانگ یک قطعه زمین -اصالحی به
عهده خریدار -تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

69.500.000.000

فاقدکاربری

فاقدکاربری

فاقدکاربری

43.350.000.000

1.975.400.000.000

ششدانگ یک قطعه زمین -اصالح به عهده
خریدار است -تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

69.000.000.000

ششدانگ یک قطعه زمین -اصالحی به عهده
خریداراست -تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

68.000.000.000

ادامه در صفحه

]1-9-1 Amlak Bonyad-48 8P [R

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

9000

فاقد کاربری و داخل حریم
شهر

کارخانه پرجال و اراضی همجوار دارای چاه آب و
تاسیسات که مشتمل بر 12پالک ثبتی ششدانگ
و پالک 142فرعی چهاردانگ مشاع .مساحت هر
پالک  40000متر مربع که ک ًال  10930مترمربع به
شرکت برق واگذار شده است و دارای اضافه
مساحت ذاتی حدود 21435متر مربع میباشد.
هرگونه اصالح سند به بهعهده خریدار است-
تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

844.000.000.000

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

22.800.000.000

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

22.950.000.000

22.950.000.000

29

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3168فرعی از  46اصلی قطعه 302

30

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3077فرعی از  46اصلی قطعه 209

8

تهران کیلومتر 20جاده خاوران بعد
از فرون آباد محل کارخانه آجر پرجال
پالکهایثبتی56،84،87،88،55،7
7،86،76،90،78،142،61,73فروعات
از  51اصلی

495736.67

9

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی  22.93اراضی
امینآباد

1605

ندارد

10

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی 22.83
اراضی امین آباد

1800

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

11

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی  22.101اراضی
امینآباد

1800

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

12

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی  22.36اراضی
امینآباد

1800

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

23.000.000.000

13

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی  22.90اراضی
امینآباد

1200

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

18.000.000.000

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
 14خ رعنا خ کاج پالک ثبتی  22.56اراضی
امینآباد

1500

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

17.500.000.000

15

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی 22.58
اراضی امین آباد

1500

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

17.500.000.000

16

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی  22.94اراضی
امینآباد

1605

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

22.800.000.000

17

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی  22.92اراضی
امینآباد

1485

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

21.000.000.000

18

شهریارصفادشتروبرویشهرداری
خ رعنا خ کاج پالک ثبتی  22.91اراضی
امینآباد

1350

ندارد

در حریم شهر و فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریم شهر با وضع موجود -تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

20.300.000.000

19

مالرد سرآسیاب بلوار مطهری خ
آزادگان روبروی بازار بزرگ دلناز
جنب پارکینگ شبانه روزی پالک ثبتی
43.1477

4400

 55متر مربع و
 188متر دیوار

باغات

ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغات دارای
 802.20متر اصالحی و  55مترمربع اعیان و 188
متر دیوار میباشد که هرگونه اصالحی به عهده
خریدارمیباشد -تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

125.500.000.000

20

شهریار ضلع جنوبی جاده شهریار -
مالرد-کردزار کوی شفق پالک ثبتی
46.1937

1250

ندارد

فاقد کاربری و در حریم
استحفاظیشهروباغات

ششدانگ یک قطعه زمین فاقد کاربری و در
حریماستحفاظیشهروباغات-تکمیلنمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد

26.350.000.000

21

شهریار خادم آباد خیابان الله14
شرقی پالک ثبتی53.1969

1888

ندارد

مسکونی

ششدانگیکقطعهزمینباکاربریمسکونی
دارای  54متر مربع اصالحی از سمت گذر جنوبی
که هرگونه اصالحی به عهده خریدار است-
تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

78.935.000.000

22

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3254فرعی از  46اصلی قطعه 394

854.25

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 7.25مترمربع اصالحی میباشد و هرگونه
اصالحی به عهده خریدار است -تکمیل نمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد

14.000.000.000

23

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3242فرعی از  46اصلی قطعه 382

964.5

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود،
هرگونه اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده
خریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

20.500.000.000

24

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3234فرعی از  46اصلی قطعه 374

762.3

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

10.500.000.000

25

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3222فرعی از  46اصلی قطعه 360

861

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

9.650.000.000

26

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3221فرعی از  46اصلی قطعه 359

861

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

9.650.000.000

27

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3212فرعی از  46اصلی قطعه 350

820

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود،
هرگونه اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده
خریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

16.500.000.000

49

28

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3183فرعی از  46اصلی قطعه 317

1326

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

14.000.000.000

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
50
3169و3170و3171و 3172فرعی از 46
اصلی قطعات306-305-304-303

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
2906فرعی از  46اصلی قطعه 22

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 2904فرعی از  46اصلی قطعه 20

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
2903فرعی از  46اصلی قطعه 19

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 2902فرعی از  46اصلی قطعه 18

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 2901فرعی از  46اصلی قطعه 17

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 2900فرعی از  46اصلی قطعه 16

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 2898فرعی از  46اصلی قطعه 14

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 2897فرعی از  46اصلی قطعه 13

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3150فرعی از  46اصلی قطعه 256

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3193فرعی از  46اصلی قطعه 327

1071

1071

1701

1470

1470

1470

1470

1470

1470

1470

1071

1071

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 525مترمربع اصالحی و هرگونه اصالحی به
عهدهخریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد
ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 525مترمربع اصالحی و هرگونه اصالحی به
عهدهخریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد
ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار و
تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار و
تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

73.100.000.000

73.100.000.000

71.100.000.000

71.100.000.000

20.500.000.000

20.500.000.000

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

10.100.000.000

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

10.100.000.000

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

20.500.000.000

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

16.500.000.000

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ سه قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 813.95مترمربع اصالحی میباشد و هرگونه
اصالحیبهعهدهخریداراست-تکمیلنمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد

25.000.000.000

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ چهار قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 1224.55مترمربع اصالحی میباشد و هرگونه
اصالحی به عهده خریدار است -تکمیل نمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد

43.500.000.000

1572.91

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ سه قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

25.400.000.000

4284

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ چهار قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 1032.48مترمربع اصالحی و هرگونه اصالحی به
عهدهخریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

45.550.000.000

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3233فرعی از  46اصلی قطعه 373

758.1

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3119فرعی از  46اصلی قطعه 271

1071

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3241فرعی از  46اصلی قطعه 381

756

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
47
3215و3214و 3216فرعی از  46اصلی
قطعات354-353-352

2583

ندارد

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
48
3191و 3192و3190و3189فرعی از 46
اصلی قطعات326-325-324-323

4284

ندارد

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3238و3239و 3240فرعی از 46
اصلی قطعات380-379-378

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 525مترمربع اصالحی میباشد و هرگونه اصالحی
به عهده خریدار است-تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

73.100.000.000

15.000.000.000

753.9

46

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،و دارای
 525مترمربع اصالحی میباشد و هرگونه اصالحی
به عهده خریدار است-تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

73.100.000.000

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3232فرعی از  46اصلی قطعه 372

45

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 525مترمربع اصالحی میباشد و هرگونه اصالحی
به عهده خریدار است-تکمیل نمودن فرم
الحاقیهالزامیمیباشد

73.100.000.000

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود،
هرگونه اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده
خریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

1066

44

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین و دارای 525مترمربع
اصالحی میباشد و هرگونه اصالحی به عهده
خریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

83.500.000.000

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3224فرعی از  46اصلی قطعه 362

43

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 12/629مترمربع اصالحی میباشد و هرگونه
اصالحیبهعهدهخریداراست-تکمیلنمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد

20.000.000.000

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
 3196فرعی از  46اصلی قطعه 330

42

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود،
هرگونه اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده
خریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

20.500.000.000

25.900.000.000

1275

41

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود ،هرگونه
اصالحی در حریم نفت و گاز به عهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

استان البرز

52

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3079و3078و3080فرعی از 46
اصلی قطعات212-211-210

3327

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ سه قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 1159.53مترمربع اصالحی و هرگونه اصالحی به
عهدهخریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

38.000.000.000

53

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3082و3083و3084فرعی از 46
اصلی قطعات216-215-214

3213

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ سه قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
اصالح بوده که عهده خریدار است-تکمیل
نمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

31.500.000.000

3213

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ سه قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 1058.77مترمربع اصالحی و هرگونه اصالحی به
عهدهخریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

28.700.000.000

55

"سمنانمهدیشهرشهمیرزاد
روستای سرآور پالک ثبتی
19فرعی از  123اصلی "

5738.22

ندارد

زمین خارج از محدوده
طرحهایهادیروستایی

ششدانگ یک قطعه زمین-دارای3متر اصالحی
از حد غربی -در حریم رودخانه -اصالح سند و
رفع تصرف با خریدار میباشد -حقابه طبق عرف
محل-تکمیلنمودن فرمالحاقیهالزامیمیباشد

4.700.000.000

56

"سمنانمهدیشهرشهمیرزاد
روستای سرآور پالک ثبتی
103فرعی از  123اصلی"

7461.8

ندارد

زمین خارج از محدوده
طرحهایهادیروستایی

ششدانگ یک قطعه زمین 4-متر در حریم
رودخانه و عرض یک متر در حریم نهر بوده و
دارای چند اصله درخت بید میباشد-اصالح
سند و رفع تصرف با خریدار-حقابه به طبق عرف
محل-تکمیلنمودن فرمالحاقیهالزامیمیباشد

3.950.000.000

57

"سمنانمهدیشهرشهمیرزاد
روستای سرآور پالک ثبتی
71فرعی از  123اصلی"

2635.8

ندارد

زمین خارج از محدوده
طرحهایهادیروستایی

ششدانگ یک قطعه زمین 4-متر در حریم
رودخانه و عرض یک متر در حریم نهر-اصالح
سند و رفع تصرف با خریدار-حقابه طبق عرف
محل-تکمیلنمودن فرمالحاقیهالزامیمیباشد

2.200.000.000

58

"سمنانمهدیشهرشهمیرزاد
روستای سرآور پالک ثبتی
64فرعی از  123اصلی"

3876.86

ندارد

زمین خارج از محدوده
طرحهایهادیروستایی

ششدانگ یک قطعه زمین -رفع تصرف با
خریدار-حقابهطبقعرفمحل-تکمیلنمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد

2.500.000.000

59

"سمنانمهدیشهرشهمیرزاد
روستای سرآور پالک ثبتی
63فرعی از  123اصلی "

4327.3

ندارد

داخل محدوده طرحهادی
کاربریمزروعی

ششدانگ یک قطعه زمین 3-تا4متر از عرض
ملک در حریم رودخانه و مسیل فرعی-اصالح
سند و رفع تصرف با خریدار-حقابه طبق عرف
محل-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

4.600.000.000

7

60

"سمنانمهدیشهرشهمیرزاد
روستای سرآور پالک ثبتی
38فرعی از  123اصلی "

868.35

ندارد

داخل محدوده طرحهادی.
کاربریمزروعی

ششدانگ یک قطعه زمین -رفع تصرف با
خریدار-حقابهطبقعرفمحل-تکمیلنمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد

1.050.000.000

8

61

"سمنانمهدیشهرشهمیرزاد
روستای سرآور پالک ثبتی
126فرعی از  123اصلی "

2252.56
مترمربعمشاع
از 3378.85
مترمربع

ندارد

زمین خارج از محدوده
طرحهایهادیروستایی

چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
رفع تصرف با خریدار-حقابه طبق عرف محل-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

735.000.000

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
54
3151و3152و3153فرعی از  46اصلی
قطعات259-258-257

62

سمنانشهمیرزادجنبکمیتهامداد 239.56مترمربع
مشاع از 598.4
امام خمینی (ره) کوچه نسترن3
مترمربع
جنب رودخانه پالک ثبتی 2159اصلی

ندارد

63

299.9مترمربع
مشاع از 749.80
مترمربع

ندارد

972.66مترمربع
سمنانمهدیشهرشهمیرزادروستای
مشاع از 1459
64
سرآور پالک ثبتی123.53
مترمربع

ندراد

سمنانشهمیرزادجنبکمیتهامداد
امام خمینی (ره) کوچه نسترن3
جنب رودخانه پالک ثبتی 2160اصلی

سمنانمهدیشهرشهمیرزادروستای
65
سرآور پالک ثبتی123.140

66

4705.73

2677.4مترمربع
سمنانمهدیشهرشهمیرزادروستای
مشاع از 4016.1
سرآور پالک ثبتی123.92
مترمربع

دو دانگ و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه باغ با کاربری باغات و فضای سبز حفاظتی
باغات و فضای سبز حفاظتی .دارای شریک مشاعی میباشد -حقابه به طبق
مقررات قانون توزیع عادالنه آب  -تکمیل نمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد
دو دانگ و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه باغ با کاربری باغات و فضای سبز حفاظتی-
دارایشریکمشاعیمیباشد-حقابهبهطبق
باغات و فضای سبز حفاظتی
مقررات قانون توزیع عادالنه آب  -تکمیل نمودن
فرمالحاقیهالزامیمیباشد
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
خارج از محدوده بهصورت مزروعی و دارای
متصرفمیباشد.ملکدارایحریمرودخانهاست.
خارج از محدوده طرحهادی
اصالح سند و رفع تصرف بهعهده خریدار است .و
دارای شریک مشاعی است-حقابه طبق عرف محل
-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد

9
5.400.000.000

6.650.000.000

530.000.000

ندارد

چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین خارج از محدوده بهصورت مزروعی و
دارایمتصرف.رفعتصرفبهعهدهخریدار
خارج از محدوده طرحهادی
است-حقابهطبقعرفمحل-تکمیلفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

1.080.000.000

سمنانمهدیشهرشهمیرزادروستای
67
سرآور پالک ثبتی123.21

سمنانمهدیشهرشهمیرزادروستای
68
سرآور پالک ثبتی123.8

2992.5
مترمربعمشاع
از 4488.75
مترمربع

ندارد

خارج از محدوده طرحهادی

2765.1مترمربع
سمنانمهدیشهرشهمیرزادروستای
مشاع از 4147.65
سرآور پالک ثبتی123.90
مترمربع

ندارد

خارج از محدوده طرحهادی

2347.81مترمربع
سمنانمهدیشهرشهمیرزادروستای
مشاع از 3521.72
70
سرآور پالک ثبتی123.107
مترمربع

ندارد

خارج از محدوده طرحهادی

71

سمنانمهدیشهرروستایسرآور
پالک ثبتی123.7

9933.77

ندارد

خارج از محدوده طرحهادی

72

سمنانمهدیشهرروستایسرآور
پالک ثبتی123.13

2378.13مترمربع
مشاع از 3567.20
مترمربع

ندارد

خارج از محدوده طرحهادی

2390

ندارد

باغ با رعایت حریم رودخانه
در ضلع شرقی

سمناندرجزینشهرکامیرالمومنین
 73جنب رودخانه پالک ثبتی 686فرعی
از  2877اصلی

6

ندارد

2855.63
مترمربعمشاع
از 4283.45
مترمربع

چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
خارج از محدوده بهصورت مزروعی و دارای
متصرف .رفع تصرف بهعهده خریدار است-
حقابهبهطبقعرفمحل-تکمیلفرمالحاقیه
الزامیمیباشد
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
خارج از محدوده بهصورت مزروعی  4 ،متر در
حریم رودخانه و عرض یک متر در حریم نهر.
دارای متصرف و اصالح سند و رفع تصرف
بهعهدهخریداراست-حقابهطبقعرفمحل-
تکمیلفرمالحاقیهالزامیمیباشد
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
خارج از محدوده بهصورت مزروعی ،حد شمال
و جنوب ملک به میزان یک متر در حریم نهر و 4
متر در حریم رودخانه قرار دارد  .دارای متصرف
بوده و اصالح سند و رفع تصرف بهعهده خریدار
است-تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد
واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین که حدود
 545.65مترمربع از ضلع غربی دارای اصالحی
و در حریم رودخانه ،به صورت مزروعی و دارای
متصرف خارج از محدوده میباشد .اصالح سند
و رفع تصرف به عهد خریدار میباشد-حقابه
بهطبقعرفمحل-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
خارج از محدوده بهصورت مزروعی و دارای
متصرف و رفع تصرف بهعهده خریدار است-
حقابه به طبق عرف محل -تکمیل فرم الحاقیه
الزامیمیباشد
ششدانگ یک قطعه باغ دارای حقابه و دارای
کاربری باغ که در صورت ساخت و ساز ملزم به
رعایت حریم رودخانه در ضلع شرقی میباشد-
ملک متصرف دارد و رفع تصرف با خریدار
است-تکمیلفرمالحاقیهالزامیمیباشد

4

5

خارج از محدوده طرحهادی

خارج از محدوده طرحهادی

2

3

ششدانگ یک قطعه زمین خارج از محدوده
بهصورت مزروعی و دارای متصرف .رفع تصرف
بهعهدهخریداراست-.حقابهطبقعرفمحل-
تکمیلنمودنفرمالحاقیهالزامیمیباشد.

ندارد

69

1

2.200.000.000

چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
خارج از محدوده بهصورت مزروعی و دارای
متصرف .رفع تصرف بهعهده خریدار است-
حقابه به طبق عرف محل -تکمیل فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

ردیف

51

جاده شهریار به مالرد ضلع غربی
ورودی روستای کردزار پالک ثبتی
3118و3117و3116و 3161فرعی از 46
اصلی قطعات270-269-268-267

4284

ندارد

در حریم شهر و در حریم
لولههای نفت و گاز

ششدانگ چهار قطعه زمین با وضع موجود ،دارای
 1046.08مترمربع اصالحی و هرگونه اصالحی به
عهدهخریداراست-تکمیلنمودنفرمالحاقیه
الزامیمیباشد

43.100.000.000

10

11

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

سه دانگ/مساحت حدود 14.65مترمربع از
ملک برابر گزارش نقشه برداردرتصرف مالک
قطعه همجوار بوده که رفع تصرف ووتخلیه ویا
توافق آن بهعهده خریدار و واگذاری با شرایط
وضع موجود بهصورت وکالتی میباشد وپرداخت
کلیه هزینههای مربوط به ملک اعم از دارائی
مساحتحدود
کرج،جادهچالوس،منطقه
،شهرداری،آب فاضالب وامورمنابع آب وسایر
379.38مترمربع 14.65مترمربع
زمین/مسکونیباغشهری
حصار،خطسهوسیه،خیابانشهید
ادارات ونهادها وپاسخگویی به هرگونه دعوی در
از ملک درتصرف
مشاع از
باگونهتراکمی20-2
بختیاری،کوچهسپیدار-پالکثبتی
مراجع قضایی و ...اخذ استعالمات (نقل وانتقال
مالکقطعه
758.75مترمربع
355.63
،اخذ سند تک برگ و )...ومراجعه وپیگیری
همجوارمیباشد
اخذ ضوابط مربوط به شهرداری و اداره آب
واداراتذیربطبهعهدهخریدارخواهدبود.ضمن ًا
درصورتشرایطبرابرویکسانشرکتکنندگان
درمزایده،حق اولویت خرید با شریک مشاعی
بنیادمیباشد
ششدانگ/برابراستعالمازشهرداریقطعات
نسبتبهسندبترتیبقطعه 823بمساحت
 575.69مترمربعوقطعه824بهمساحت
388.75مترمربعوقطعه825بمساحت
کرج،گلشهر،میدانالغدیر،انتهای
مسکونی باغ  -شهری با گونه 147.79مترمربع در طرح حریم 38متری اتوبان
خیابان ارغوان غربی_پالکهای ثبتی
_
جمعا"3150
تهران -قزوین از آکس قرارداشته والباقی
تراکمی%125
 771الی 769فروعات از  168اصلی ،
دارای کاربری مسکونی باغ شهری باگونه
شماره قطعات825،824،823
تراکمی %125واقع شده است لذا واگذاری با
شرایط وضع موجود ورفع تصرف وتخلیه وقلع
وقمع به عهده خریدار خواهد.
کرج،گلشهر،گلزارغربی،روبروی
ششدانگ /حدود 15مترمربع اصالحی دارد
زمین/خدماتدرونبافتی
_
1500
دربغربیمترو،خیابانشقایقغربی
پالک ثبتی،168.825قطعه16ششدانگ/ملکبمیزان 977.88مترمربع
کرج،گلشهر،گلزارغربی،روبروی
دارای کاربری آموزشی ومساحت569.73
زمین/آموزشیوخدمات
_
1650
دربغربیمترو،خیابانشقایقغربی
مترمربع کاربری خدمات درون بافتی و حدود
درونبافتی
پالک ثبتی،168.826قطعه17 16.5مترمربعاصالحیمیباشد
کرج،گلشهر،گلزارغربی،روبروی
ششدانگ /حدود 12.5مترمربع اصالحی دارد
زمین/آموزشی
_
1250
درب غربی مترو ،خیابان شقایق
غربی-پالکثبتی،168.827قطعه18
کرج،گلشهر،گلزارغربی،روبروی
ششدانگ /حدود 12.5مترمربع اصالحی دارد
زمین/آموزشی
_
1250
دربغربیمترو،خیابانشقایقغربی
پالک ثبتی،168.828قطعه19کرج،گلشهر،گلزارغربی،روبروی
ششدانگ /حدود 12.5مترمربع اصالحی دارد
زمین/آموزشی
_
1250
دربغربیمترو،خیابانشقایقغربی
پالک ثبتی،168.829قطعه20سه دانگ مشاع /برابر استعالم از شهرداری
مربوطه ملک حدود152.70مترمربع دارای
337.5مترمربع
زمین/مسکونیمتداول اصالحی بوده لذا واگذاری با شرایط وضع موجود
کرج،جادهمالرد،خیابانگلستان-43
_
مشاع از
میباشد.ضمن ًادرصورتشرایطبرابرویکسان
شهریتراکمی%125
پالک ثبتی،163.7418قطعه2
675مترمربع
شرکت کنندگان درمزایده ،حق اولویت خرید با
شریکمشاعیبنیادخواهدبود.
ششدانگ /برابر گزارش نقشه بردار مساحت
بمیزان228مترمربعازملکدرتصرفقطعه
همجوار وحدود1008.33مترمربع دارای اصالحی
میباشد لذا واگذاری بهصورت وکالتی با حق
زمین/سبزوباز(پارک
کرج،جادهمالرد،خیابان
وفضایسبز)ودرحریمریل توکیل بغیر برای یک بار وکلیه هزینههای مربوط
_
1819
سعدی،گلستان 13غربیجنبمجتمع
به شهرداری ،دارایی،اداره ثبت و ...وپرداخت
راه آهن
قائم-پالکثبتی،163.5171قطعه2
هزینههای مربوطه بهعهده خریدار و واگذاری
باشرایط وضع موجود و رفع تصرف وتخلیه وقلع
قمع آن بهعهده خریدار میباشد.
ششدانگ /ملک دارای متصرف بوده و واگذاری
بهصورتمشاعووکالتیوپیگیریمراحلاخذ
سندمالکیتواخذپایانکاروهزینههایکمیسیون
مادهصدوپرداختکلیههزینههایمربوطه
واخذاستعالماتوپاسخگوییبهشهرداری،جهاد
کشاورزی مدعیان احتمالی و ...ورفع تصرف
بناهایاحداثی
وخلع ید وقلع وقمع بهعهده خریدار میباشد،
5358.3
کرج،محمدشهر،بلواردشت
واشجارمتعلق زمین/درحریمشهروفاقد
ضمنا"در مجاورت حدشرقی پالک نهر سنتی واقع
بهشت،خیابانبهشتسوم-پالک مترمربعمشاعاز
کاربری
بهمتصرف
ودرحال حاضر نهر مورد نظر متروکه بوده ووفق
8575مترمربع
ثبتی،165.113قطعه19
میباشد
ماده39قانون توزیع عادالنه آب ازبین رفتن
حق مجرا منوط به ثبوت اعراض ذیحق درمحاکم
قضاییومسئولیتپاسخگوییبهمعترضین
احتمالی و پیگیری اخذ ضوابط مربوط به شهرداری
واداره آب وسایر ادارات مربوطه بهعهده خریدار
خواهدبود

کرج،محمدشهر،بلواردشت
بهشت،خیابانبهشتسوم-پالک
ثبتی ،165.113قطعه19

3216.7مترمربع
مشاع از
8575مترمربع

1.700.000.000

1.600.000.000
12
13
1.100.000.000

14
15
16

900.000.000

17
18
19

6.000.000.000

20
21
22

1.250.000.000

23
24

9.560.000.000

نوعملك/كاربري

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.701قطعه14
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.703قطعه16
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.705قطعه18
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.707قطعه20
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.709قطعه22
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.731قطعه44
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.732قطعه45
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.735قطعه48
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.736قطعه49
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.737قطعه50
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.738قطعه51
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.739قطعه52
کرج،جادهمحمدشهر،ورودیجعفر
آباد-پالکثبتی،7.779قطعه92

کرج،جادهماهدشت،نرسیده
بهبیمارستانشریعتی،روبروی
25
رستورانیاس،خیابانجم،تقاطعیکم
-پالکثبتی،6.219قطعه1

بناهایاحداثی
واشجارمتعلق
بهمتصرف
میباشد

ششدانگ /ملک دارای متصرف بوده و واگذاری
بهصورتمشاعووکالتیوپیگیریمراحلاخذ
سندمالکیتواخذپایانکاروهزینههایکمیسیون
مادهصدوپرداختکلیههزینههایمربوطه
واخذاستعالماتوپاسخگوییبهشهرداری،جهاد
کشاورزی مدعیان احتمالی و...و رفع تصرف
وخلع ید وقلع وقمع بهعهده خریدار میباشد،
زمین/درحریمشهروفاقد
ضمنا"در مجاورت حدشرقی پالک نهر سنتی واقع
کاربری
ودرحال حاضر نهر مورد نظر متروکه بوده ووفق
ماده39قانون توزیع عادالنه آب ازبین رفتن
حق مجرا منوط به ثبوت اعراض ذیحق درمحاکم
قضاییومسئولیتپاسخگوییبهمعترضین
احتمالی و پیگیری اخذ ضوابط مربوط به شهرداری
واداره آب وسایر ادارات مربوطه بهعهده خریدار
خواهدبود

قیمت پایه (ریال)

14.500.000.000

305.000.000.000

122.000.000.000

128.000.000.000

100.000.000.000
100.000.000.000
100.000.000.000

25.000.000.000

73.000.000.000

220.000.000.000

150.000.000.000

647.85

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

36.000.000.000

653.5

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

36.000.000.000

659.14

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

36.000.000.000

664.8

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

37.000.000.000

625.44

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

35.000.000.000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

29.000.000.000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

29.000.000.000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

29.000.000.000

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

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

36.000.000.000

زمین/درحریمشهروفاقد
کاربریوفاقدهرگونهطرح
مصوبدرخصوصتعریض
معابر

ششدانگ /واگذاری با وضع موجود میباشد.

10162.5

_

200.000.000.000
ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

26

کرج،کمالشهر،نرسیدهبهمیدان
اصلی،خیابانپاسارگاد،روبری
هنرستان-پالکثبتی
،137.11958قطعه55

کرج،جادههشتگرد،شهرکاقدسیه-
27
پالک ثبتی،367.1795قطعه194

403.77مترمربع
مشاع از
1211.3مترمربع

1038.50

28

کرج،جادههشتگرد،قاسم
آبادآقا ،بعد از میدان اصلی،نبش
خیابان بوستان دوم -پالک ثبتی
،191،85.596قطعه348

29

500مترمربعمشاع
کرج،جادههشتگرد،قریه
از ششدانگ وبه
کردان،جنوباتوبانتهران
انضمام نیم سهم از
قزوین،خیابانعلیسرا-پالکثبتی
686سهم سه دانگ
137.11888و،137.11467قطعات
مشاع از ششدانگ
 638و116
زمین قطعه116

30

500مترمربعمشاع
کرج،جادههشتگرد،قریه
از ششدانگ وبه
کردان،جنوباتوبانتهران
انضمام نیم سهم از
قزوین،خیابانعلیسرا-پالکثبتی
686سهم سه دانگ
137.11889و،137.11467قطعات639
مشاع از ششدانگ
و116
زمین قطعه116

31

500مترمربعمشاع
کرج،جادههشتگرد،قریه
از ششدانگ وبه
کردان،جنوباتوبانتهران
انضمام نیم سهم از
قزوین،خیابانعلیسرا-پالکثبتی
686سهم سه دانگ
137.11890و،137.11467قطعات640
مشاع از ششدانگ
و116
زمین قطعه116

11726

500مترمربعمشاع
از ششدانگ وبه
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام نیم سهم از
کردان،جنوباتوبانتهران
32
قزوین،خیابانعلیسرا-پالکثبتی686 1سهم سه دانگ
37.11891و،137.11467قطعات641و 116مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116

33

500مترمربعمشاع
کرج،جادههشتگرد،قریه
از ششدانگ وبه
کردان،جنوباتوبانتهران
انضمام نیم سهم از
قزوین،خیابانعلیسرا-پالکثبتی
686سهم سه دانگ
137.11892و،137.11467قطعات
مشاع از ششدانگ
642و116
زمین قطعه116

دودانگ مشاع از ششدانگ/ملک برابر استعالم
از شهرداری ملک دارای 92.67مترمربع اصالحی
وباقیمانده دارای کاربری آموزشی پهنهR112
میباشدلذاواگذاریباشرایطوضعموجود
زمین/آموزشیپهنهR112
_
خواهد بود ضمن ًا درصورت شرایط برابر ویکسان
شرکت کنندگان درمزایده ،حق اولویت خرید با
شریکهایمشاعیبنیادمیباشد
ششدانگ /ملک دارای متصرف بوده ورفع
زمین/داخلبافتروستای
متعلق به
تصرفووتخلیهوقلعقمعبناهایموجودبهعهده
اقدسیهوکاربریباغ
متصرفمیباشد
خریدار خواهد بود
ششدانگ/مساحتحدود180مترمربعدر
تصرفمالکقطعههمجواربودهوهمچنینیک
بابساختمانمسکونیکلنگیفاقدپایانکار
به مساحت حدود 100مترمربع نیز تحت تصرف
افراد غیر وداخل ملک نیز توسط اهالی منطقه
زمین/ضلعغربیکاربری
متعلقبه
راه دسترسی ایجاد و پالک را به دوقسمت
زراعیوقسمتیباغمسکونی
متصرفمیباشد
وقسمتیباکاربریفضایسبز تقسیمنمودهوالباقیدراختیاربنیادمیباشد
لذا واگذاری با شرایط وضع موجود وتخلیه ورفع
تصرف واخذ پایانکار و ...وبستن را دسترسی
ایجاد شده توسط افراد بومیدر ملک بهعهده
خریدار خواهد بود
سه دانگ /ملک دارای حق آبه به نسبت نیم
سهم از  686سهم چاه آب متروکه و غیر فعال ،
بعالوه نیم سهم از  686سهم سه دانگ مشاع از
ششدانگ زمین به پالک ثبتی137.11467بشماره
قطعه 116میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت
حق وحقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
زمین/زراعی
_
ومعابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا واگذاری
با شرایط وضع موجود میباشد وضمنا" درصورت
شرایط برابر ویکسان شرکت کنندگان در مزایده
،حق اولویت خرید با شریکهای مشاعی بنیاد
خواهدبود
سه دانگ /ملک دارای حق آبه به نسبت نیم
سهم از  686سهم چاه آب متروکه و غیر فعال ،
بعالوه نیم سهم از  686سهم سه دانگ مشاع از
ششدانگ زمین به پالک ثبتی137.11467بشماره
قطعه 116میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت
حق وحقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
زمین/زراعی
_
ومعابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا واگذاری
با شرایط وضع موجود میباشد وضمنا" درصورت
شرایط برابر ویکسان شرکت کنندگان در مزایده
،حق اولویت خرید با شریکهای مشاعی بنیاد
خواهدبود
سه دانگ /ملک دارای حق آبه به نسبت نیم
سهم از  686سهم چاه آب متروکه و غیر فعال ،
بعالوه نیم سهم از  686سهم سه دانگ مشاع از
ششدانگ زمین به پالک ثبتی137.11467بشماره
قطعه 116میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت
حق وحقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
زمین/زراعی
_
ومعابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا واگذاری
با شرایط وضع موجود میباشد وضمنا" درصورت
شرایط برابر ویکسان شرکت کنندگان در مزایده
،حق اولویت خرید با شریکهای مشاعی بنیاد
خواهدبود
سه دانگ /ملک دارای حق آبه به نسبت نیم
سهم از  686سهم چاه آب متروکه و غیر فعال ،
بعالوه نیم سهم از  686سهم سه دانگ مشاع از
ششدانگ زمین به پالک ثبتی137.11467بشماره
قطعه 116میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت
حق وحقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
زمین/زراعی
_
ومعابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا واگذاری
با شرایط وضع موجود میباشد وضمنا" درصورت
شرایط برابر ویکسان شرکت کنندگان در مزایده
،حق اولویت خرید با شریکهای مشاعی بنیاد
خواهدبود
سه دانگ /ملک دارای حق آبه به نسبت نیم
سهم از  686سهم چاه آب متروکه و غیر فعال ،
بعالوه نیم سهم از  686سهم سه دانگ مشاع از
ششدانگ زمین به پالک ثبتی137.11467بشماره
قطعه 116میباشد که احیاء و پیگیری وپرداخت
زمین/زراعی
_
حق وحقوق مربوط به حق آبه و احداث خیابانها
ومعابر بهعهده خریدار خواهد بود لذا واگذاری
با شرایط وضع موجود میباشد وضمنا" درصورت
شرایط برابر ویکسان شرکت کنندگان در مزایده
،حق اولویت خرید با شریکهای مشاعی بنیاد
خواهدبود

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 34قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6739و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
157و116

_

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 35قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6740و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
158و116

_

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 36قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6741و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
159و116

_

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 37قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6749و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
167و116

_

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 38قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6750و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
168و116

_

14.000.000.000

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 39قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6751و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
169و116

_

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجودمیباشد

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجودمیباشد

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجودمیباشد

34.500.000.000

540.000.000.000

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 40قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6754و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
190و116

41

کرج،جادههشتگرد،قریه
کردان،شمالاتوبان
تهرانقزوین،جنبآرد
ستاره-پالکهایثبتی
137.6755و،137.11467قطعات
191و116

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

_

_

10.000.000.000

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 42قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6762و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
198و116

_

9.300.000.000
1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 43قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6763و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
199و116

9.000.000.000

8.800.000.000

9.000.000.000

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجودمیباشد

12.000.000.000

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجودمیباشد

12.000.000.000

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد

12.500.000.000

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد

12.500.000.000

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد

13.000.000.000

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 44قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6770و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
242و116

_

_

کرج،جادههشتگرد،قریه
1000مترمربع به
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 45قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6771و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
243و116

_

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 46قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6772و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
244و116

_

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
 47قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی 137.6781و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
253و116

_

48

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6782و137.11467قطعه مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
254و116

_

49

کرج،جادهسهیلیه،نصرت
آباد،شهرککورش-پالکثبتی
،201.4599قطعه473

 800مترمربع مشاع
از1200مترمربع

_

50

کرج،جادهسهیلیه،نصرت
آباد،شهرککورش-پالکثبتی
،201.4596قطعه459

 800مترمربع مشاع
از1200مترمربع

_

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد

15.000.000.000

13.500.000.000

13.000.000.000

12.400.000.000

12.500.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد

17.000.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجودمیباشد

15.000.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد

14.000.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجود میباشد

13.200.000.000

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارای حق آبه به
نسبت یک سهم از  686سهم چاه آب متروکه
و غیر فعال  ،بعالوه یک سهم از  686سهم سه
دانگ مشاع از ششدانگ زمین به پالک ثبتی
137.11467بشماره قطعه 116میباشد که احیاء و
پیگیری وپرداخت حق وحقوق مربوط به حق آبه و
احداثخیابانهاومعابربهعهدهخریدارخواهد
بود لذا واگذاری با شرایط وضع موجودمیباشد

13.000.000.000

چهاردانگ مشاع از ششدانگ /واگذاری
بهصورت وضع موجود بوده ضمن ًادرصورت
شرایطبرابرویکسانشرکتکنندگان
درمزایده،حق اولویت خرید با شریک مشاعی
بنیادمیباشد

9.750.000.000

زمین/طرحهایهادی
مشخصنشدهوتوسعهآتیه

چهاردانگ مشاع از ششدانگ /واگذاری با شرایط
وضع موجود بوده ضمن ًادرصورت شرایط برابر
زمین/طرحهایهادی
مشخصنشدهوتوسعهآتیه ویکسانشرکتکنندگاندرمزایده،حقاولویت
خریدباشریکمشاعیبنیادمیباشد

9.750.000.000

کرج،جادههشتگرد،شهرک
افشاریه،خیابانبیستویکم-پالک
ثبتی ، 137.8775قطعه726

1000

دارد اشجار
وبناهایاحداثی
متعلقبه
متصرفمیباشد

زمین/بهداشتی

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف وقلع وقمع بناهای
موجودواشجاربهعهدهخریدارخواهدبود

70.000.000.000

کرج،جادههشتگرد،شهرک
 52افشاریه،خیابانیاسمنسیوپنجم-
پالک ثبتی،137.8706قطعه1129

1750

داردمتعلقبه
متصرفمیباشد

زمین/ورزشی

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشدلذا
تخلیهورفعتصرفوقلعوقمعبناهایموجود
بهعهدهخریدارخواهدبود

70.000.000.000

51

کرج،جادههشتگرد،شهرک
 53افشاریه،خیابانیاسمنسیوپنجم-
پالکثبتی،137.8729قطعه1128

1250

داردمتعلقبه
متصرفمیباشد

زمین/ورزشی

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشدلذا
تخلیهورفعتصرفوقلعوقمعبناهایموجود
بهعهدهخریدارخواهدبود

47.000.000.000

ادامه در صفحه

		

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

1250

داردمتعلقبه
متصرفمیباشد

زمین/ورزشی

ششدانگ/ملکدارایمتصرفمیباشدلذا
تخلیهورفعتصرفوقلعوقمعبناهایموجود
بهعهدهخریدارخواهدبود

45.000.000.000

1925.5

_

زمین/داخلمحدوده
وکاربری اداری

ششدانگ/پاسخگوییبهمدعیاناحتمالیبه
عهدهخریدارمیباشد

59.000.000.000

کرج،چهارباغ،بعدازشهرداری
، 56انتهایخیابانگلنرگس-پالکثبتی
،367.6331قطعه863

1775.5

متعلقبه
متصرفمیباشد

زمین/کشاورزی

ششدانگ/برابرگزارشنقشهبردارمساحت
حدود258.46مترمربع از پالک در تصرف قطعه
همجواروبمیزان259.78مترمربعدرخیابان
ونهر واقع والباقی بهصورت زمین میباشد لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود وتخلیه وقلع وقمع
مساحتتصرفوپیگیریواخذضوابطمربوط
به شهرداری ،جهاد کشاورزی،اداره آب وسایر
ادارات ذیربط و ...بهعهده خریدار میباشد

32.000.000.000

کرج،چهارباغ،بعدازشهرداری
، 57انتهایخیابانگلنرگس-پالکثبتی
،367.6332قطعه864

1362.5

دارد متعلق به
متصرفمیباشد

زمین/کشاورزی

ششدانگ/برابرگزارشنقشهبردارمساحت
حدود83.60مترمربع از پالک در تصرف قطعه
همجواروبمیزان290.43مترمربعدرخیابان
ونهر واقع والباقی بهصورت زمین میباشد لذا
واگذاری با شرایط وضع موجود وتخلیه وقلع وقمع
مساحتتصرفوپیگیریواخذضوابطمربوط
به شهرداری ،جهاد کشاورزی،اداره آب وسایر
ادارات ذیربط و ...بهعهده خریدار میباشد

29.000.000.000

1525مترمربع
مشاع از پالک
مزبور

دارد متعلق به
متصرفمیباشد

خارج از محدوده قانونی
وداخل حریم شهر

مشاع/واگذاریصرف ًامحلمشخصوتعیین
شده توسط کارشناس نقشه بردار به مساحت
1525مترمربعبهصورتمشاعمیباشدکه
بمیزان385.82مترمربعبهصورتسوله
در تصرف کارخارخانه نوشمک سازی والباقی
بهصورتزمینخالیدراختیاربنیادلذاواگذاری
بهصورتوکالتیوپیگیریمراحلاخذسند
مالکیتواخذپایانکاروهزینههایکمیسیون
مادهصدوپرداختکلیههزینههایمربوطه
واخذاستعالماتوپاسخگوییبهشهرداری
،جهادکشاورزیمدعیاناحتمالیازجملهشرکای
مشاعی بنیاد و ...و تخلیه و ورفع تصرف وقلع قمع
بناهایموجودبهعهدهخریدارمیباشد.ضمن ًا
درصورتشرایطبرابرویکسانشرکتکنندگان
در مزایده ،اولویت خرید با شرکای مشاعی بنیاد
خواهدبود

46.000.000.000

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتیوداخلحریم
شهر(فاقدکاربری)

ششدانگ/قسمتیازملکدرمسیرحریمبرق
فشارقوی واقع شده لذا واگذاری با وضع موجود
میباشد

29.200.000.000

60

کرج،چهارباغ،بلوارشورا،ضلعجنوب
پمپبنزین-پالکثبتی367.6850
،قطعه1544

1937.5

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتیوداخلحریم
شهر(فاقدکاربری)

ششدانگ/قسمتیازملکدرمسیرحریمبرق
فشارقوی واقع شده لذا واگذاری با وضع موجود
میباشد

27.000.000.000

61

کرج،چهارباغ،بلوارشورا،ضلعجنوب
پمپبنزین-پالکثبتی367.6851
،قطعه1545

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتیوداخلحریم
شهر(فاقدکاربری)

ششدانگ/ملکموصوفدرمسیرعبوردکلهای
برق فشارقوی واقع شده لذا واگذاری با وضع
موجودمیباشد

22.000.000.000

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

1

حاجی آباد -ابتدای جاده وکیل آباد-
پالک ثبتی  4105فرعی از -3اصلی

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

1

کالردشتاسپندکالقطعه70
ترسیمیبنیاد

کرج،جادههشتگرد،شهرک
 54افشاریه،خیابانیاسمنسیوپنجم-
پالکثبتی،137.8705قطعه1127

55

کرج،چهارباغ،خیاباندالوری،جنب
نوشمکسازی-پالک
ثبتی، 367.7395قطعه31

کرج،چهارباغ،بلوارشورا،ضلعجنوب
 59پمپبنزین-پالکثبتی367.6832
،قطعه1525

6

82813

جنگلی و جلگه ای

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

نوعملك/كاربري

1

رودسر ،روستای باللم  /پالک
ثبتی  859فرعی از سنگ  56اصلی
قطعه465

617.12

0

8.050.000.000

2

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

600.71

0

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

ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای احتمالی
 ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض پروانه و ارزش
افزوده و نیز رعایت و مسئولیت حرائم قانونی بر
عهده خریدار میباشد و با وضع موجود واگذار و
بازدیدازملکالزامیمیباشد.

7.850.000.000

3

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

600

0

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

ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای احتمالی
 ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض پروانه و ارزش
افزوده و نیز رعایت و مسئولیت حرائم قانونی بر
عهده خریدار میباشد و با وضع موجود واگذار و
بازدیدازملکالزامیمیباشد.

7.850.000.000

4

رودسر ،روستای باللم  /پالک
ثبتی  860فرعی از سنگ  56اصلی
قطعه464

0

ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
زمین  /مختلف اعم از
احتمالی  ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض پروانه
جهانگردی،پذیرائی،حریم
و ارزش افزوده و نیز رعایت و مسئولیت حرائم
خیابان و سبز و لکههای
قانونی بر عهده خریدار میباشد و با وضع موجود
تجاری
واگذار و بازدید از ملک الزامیمیباشد.

8.000.000.000

ششدانگ  /ملک مورد نظر با مساحت 1150
مترمربع و با شماره قطعه یک قسمتی از یک قطعه
زمین با مساحت کل  7496.49مترمربع بوده که
طی نقشه ترسیمیدر قالب 6قطعه بصورت عادی
تفکیک شده و برای کلیه قطعات کوچه  6متری
اختصاص یافته و قیمت مساحت کوچه به میزان
 1530مترمربع در قیمت گذاری قطعات تفکیک
شده لحاظ گردید  .قطعه مورد نظر بصورت عادی
واگذار میشود و اخذ سند رسمیو هزینههای
آماده سازی  ،عوارض پروانه و ارزش افزوده و
نیز رعایت و مسئولیت حرائم قانونی و هرگونه
ادعای تصرف بر عهده خریدار میباشد و بازدید از
ملک الزامیو با وضع موجود واگذار میگردد.

18.600.000.000

5

49521.25

9186

نوعملك/كاربري

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

زمین و ساختمان /فاقد
کاربری

ششدانگ-1/ملک دارای سند تک برگ
میباشد-2.ملکمذکوربهصورتمحوطهسازی
و دیوار چینی در چهار طرف به همراه تاسیسات
آب و برق دارای شش باب سوله با قدمت چندین
ساله ،یک سالن غذاخوری نیمه تمام ،واحد
کارگری،یکمجموعهسرویسبهداشتیکارگری
،یک باب ساختمان اداری ،یک دستگاه باسکول
قدیمیویکاتاقکنگهبانیمیباشد-3.بازدید
از ملک الزامیاست-4.سند مالکیت پس از
تسویهحساببههمراهوکالتنامهجهتانتقالبه
خریدارتحویلخواهدشد.

350.000.000.000

6

استان مازندران

2

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

324.24

چالوس -سردآبرود قسمتی از پالک 450مترمربعمشاع
از1060مترمربع
234فرعی از 33فرعی از 7اصلی

3

رامسر  -میانهاله  -قسمت ساحلی
پالک 460فرعی از 435فرعی از
12اصلی قطعه16

850.9

_

4

رامسر  -میانهاله  -قسمت ساحلی
قسمتی از پالک 444فرعی از
435فرعی از  7فرعی از 12اصلی
قطعهیکتفکیکی

4219.2مترمربع
مشاع از
11954مترمربع

_

5

رامسر  -دریاپشته 393فرعی از
8فرعیاز43اصلی(قطعه)12

960

_

نوعملك/كاربري

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

زمین(خارج از بافت
روستایی)

ملک فوق فاقد سند بوده و به صورت قرارداد
عادی و با وضع موجود واگذار میگردد و همچنین
حکم خلع ید صادر و از متصرف خلع ید گردیده
است و اخذ سند مالکیت و پرداخت هزینههای
مربوطهبهعهدهخریدارمیباشد.

7.725.000.000

زمین(خارج از محدوده
قانونیطرحهادی)

مالکیت بنیاد در پالک فوق به صورت شش
دانگ بوده که میزان  450مترمربع مشاع از 1060
مترمربع شش دانگ کارشناسی شده و بر اساس
نقشهتطبیقیمیزان3.61مترمربعورودیملک
بوده و در ضلع شرقی نیز نهر قرار گرفته که
رعایت حریم آن به عهده خریدار بوده و این موارد
در کارشناسی لحاظ گردیده است و ملک با وضع
موجود و به صورت مشاعی واگذار میگردد.

19.940.000.000

زمین(مسکونیواقامتی
توریستیوتفریحی)

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد.

73.200.000.000

عبور خیابان  14متری از ضلع غرب جهت
دسترسیدیگرقطعاتبهساحلپیشبینی،که
در کارشناسی لحاظ گردید و بازدید از ملک
زمین(ورزشیوفرهنگی
الزامیست،رعایتکلیهحرائماحتمالیاعم
تفریحیتوریستی)-فضای
از حریم دریا و  ...و همچنین رعایت قوانین
سبز
مربوطه به عهده خریدار میباشد و با وضع موجود
واگذارمیگردد.انتقالبهصورتوکالتیصورت
میپذیرد.

294.200.000.000

زمین(خارج از بافت روستا )

ششدانگ

7

8

9

55.400.000.000

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
زمین  /مختلف اعم از
احتمالی  ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض پروانه
جهانگردی،پذیرائی،حریم
و ارزش افزوده و نیز رعایت و مسئولیت حرائم
خیابان و سبز و لکههای
قانونی بر عهده خریدار میباشد و با وضع موجود
تجاری
واگذار و بازدید از ملک الزامیمیباشد.

رودسر ،صیدر محله ،اراضی ساحلی
ٍ
( قطعه 1نقشه ترسیمیبنیاد ) /
قسمتی از پالکهای  342فرعی از
سنگ 72اصلی

611.16

1150

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضایسبز

استان هرمزگان
عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

324.000.000.000

استان گیالن
ردیف

58

کرج،چهارباغ،بلوارشورا،خیابان
کارگر،نبش 30متری-پالکثبتی
،367.5802قطعه1053

نشتارود-خشکدارانپالک47فرعی
از15اصلی

حدود ًا 200
مترمربع

ملک دارای دو واحد بنای ویالیی مجزی
قدیمیساخت بوده و امکانات و انشعابات برق
خانگی سه فاز و دارای دو حلقه چاه نیمه عمیق
یک خط تلفن از طرفی دکل برق فشار قوی و یک
شاخه رودخانه از داخل ملک میگذرد و حریم و
بستر آن حدودا 4714.5مترمربع میباشد که
رعایت کلیه حرائم به عهده خریدار میباشد و
این موارد در کارشناسی لحاظ شده است.سابقا
بنیادقرارداداجارهبامستاجرمنعقدنمودهلیکن
ایشان با انقضا مدت اجاره کماکان در ملک حضور
داشته است از مرجع قضایی دستور تخلیه اخذ و
همچنین حدود14325مترمربع به صورت اراضی
شالیزاری در تصرف اشخاص قرار دارد که رفع
تصرف و خلع ید ملک به عهده خریدار میباشد
ضمن اینکه یک راه خاکی به مساحت حدود286
مترمربع از داخل ملک عبور نموده است.ضمنا
ملک به صورت وکالتی انتقال داده میشود.

رودسر ،صیدر محله ،اراضی ساحلی
ٍ
( قطعه 2نقشه ترسیمیبنیاد ) /
قسمتی از پالکهای  342فرعی از
سنگ 72اصلی

رودسر ،صیدر محله ،اراضی ساحلی
ٍ
( قطعه 3نقشه ترسیمیبنیاد ) /
قسمتی از پالکهای  342فرعی از
سنگ 72اصلی

رودسر ،صیدر محله ،اراضی ساحلی
ٍ
( قطعه 4نقشه ترسیمیبنیاد ) /
قسمتی از پالکهای  342فرعی از
سنگ 72اصلی

رودسر ،صیدر محله ،اراضی ساحلی
ٍ
( قطعه 5نقشه ترسیمیبنیاد ) /
قسمتی از پالکهای  342فرعی از
سنگ 72اصلی

980

1062

956

806.5

0

0

0

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضایسبز

زمین  /پارک ساحلی و
فضایسبز

زمین  /پارک ساحلی و
فضایسبز

زمین  /پارک ساحلی و
فضایسبز

ششدانگ  /ملک مورد نظر با مساحت 980
مترمربع و با شماره قطعه دو قسمتی از یک قطعه
زمین با مساحت کل 7496.49مترمربع بوده
که طی نقشه ترسیمیدر قالب 6قطعه بصورت
عادی تفکیک شده و برای کلیه قطعات فوق
کوچه 6متری اختصاص یافته و قیمت مساحت
کوچه به میزان 1530مترمربع در قیمت گذاری
قطعات تفکیک شده لحاظ گردید  .قطعه مورد نظر
بصورت عادی واگذار میشود و اخذ سند رسمیو
هزینههای آماده سازی  ،عوارض پروانه و ارزش
افزوده و نیز رعایت و مسئولیت حرائم قانونی و
هرگونه ادعای تصرف بر عهده خریدار میباشد
و بازدید از ملک الزامیو با وضع موجود واگذار
میگردد.
ششدانگ  /ملک مورد نظر با مساحت 1062
مترمربع و با شماره قطعه سه قسمتی از یک قطعه
زمین با مساحت کل 7496.49مترمربع بوده
که طی نقشه ترسیمیدر قالب 6قطعه بصورت
عادی تفکیک شده و برای کلیه قطعات فوق
کوچه 6متری اختصاص یافته و قیمت مساحت
کوچه به میزان 1530مترمربع در قیمت گذاری
قطعات تفکیک شده لحاظ گردید  .قطعه مورد نظر
بصورت عادی واگذار میشود و اخذ سند رسمیو
هزینههای آماده سازی  ،عوارض پروانه و ارزش
افزوده و نیز رعایت و مسئولیت حرائم قانونی و
هرگونه ادعای تصرف بر عهده خریدار میباشد
و بازدید از ملک الزامیو با وضع موجود واگذار
میگردد.
ششدانگ  /ملک مورد نظر با مساحت 956
مترمربع و با شماره قطعه چهار قسمتی از یک
قطعه زمین با مساحت کل 7496.49مترمربع
بوده که طی نقشه ترسیمیدر قالب 6قطعه
بصورت عادی تفکیک شده و برای کلیه قطعات
کوچه 6متری اختصاص یافته و قیمت مساحت
کوچه به میزان 1530مترمربع در قیمت گذاری
قطعات تفکیک شده لحاظ گردید  .قطعه مورد نظر
بصورت عادی واگذار میشود و اخذ سند رسمیو
هزینههای آماده سازی  ،عوارض پروانه و ارزش
افزوده و نیز رعایت و مسئولیت حرائم قانونی و
هرگونه ادعای تصرف بر عهده خریدار میباشد
و بازدید از ملک الزامیو با وضع موجود واگذار
میگردد.
ششدانگ  /ملک مورد نظر با مساحت 806.5
مترمربع و با شماره قطعه پنج قسمتی از یک قطعه
زمین با مساحت کل  7496.49مترمربع بوده که
طی نقشه ترسیمیدر قالب 6قطعه بصورت عادی
تفکیک شده و برای کلیه قطعات کوچه  6متری
اختصاص یافته و قیمت مساحت کوچه به میزان
 1530مترمربع در قیمت گذاری قطعات تفکیک
شده لحاظ گردید  .قطعه مورد نظر بصورت عادی
واگذار میشود و اخذ سند رسمیو هزینههای
آماده سازی  ،عوارض پروانه و ارزش افزوده و
نیز رعایت و مسئولیت حرائم قانونی و هرگونه
ادعای تصرف بر عهده خریدار میباشد و بازدید از
ملک الزامیو با وضع موجود واگذار میگردد.

16.000.000.000

17.200.000.000

15.500.000.000

13.100.000.000

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

10

رودسر ،صیدر محله ،اراضی ساحلی
ٍ
( قطعه 6نقشه ترسیمیبنیاد ) /
قسمتی از پالکهای  342فرعی از
سنگ 72اصلی

1012

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضایسبز

11

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

2026.5

0

زمین  /نوار ساحلی
جهانگردیبارعایتخیابان
 45متری از محور 22.5
متردر سمت جنوب و حریم
دریادر سمت شمال

12

بندرانزلی،بشمن،شهرکتوریستی
خزرویال  /پالک ثبتی  393مجزا شده
از  22و غیره از سنگ  13اصلی

2250

0

زمین  /مسکونی ( شهرک )

بندرانزلی،بشمن،شهرکتوریستی
 13خزرویال  /پالک ثبتی  394مجزا شده
از  22فرعی از سنگ  13اصلی

2220

0

زمین  /مسکونی ( شهرک )

14

رودسر ،صیدر محله  /قسمتی از
ٍ
پالکهای  342فرعی از سنگ  72اصلی

1852

0

زمین  /جهانگردی و پذیرایی

15

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

3275.42

0

زمین  /ورزشی و تفریحی و
رعایت حریم راه

16

ششدانگ  /ملک مورد نظر با مساحت 1012
مترمربع و با شماره قطعه شش قسمتی از یک
قطعه زمین با مساحت کل 7496.49مترمربع
بوده که طی نقشه ترسیمیدر قالب 6قطعه
بصورت عادی تفکیک شده و برای کلیه قطعات
کوچه 6متری اختصاص یافته و قیمت مساحت
کوچه به میزان 1530مترمربع در قیمت گذاری
قطعات تفکیک شده لحاظ گردید  .قطعه مورد نظر
بصورت عادی واگذار میشود و اخذ سند رسمیو
هزینههای آماده سازی  ،عوارض پروانه و ارزش
افزوده و نیز رعایت و مسئولیت حرائم قانونی و
هرگونه ادعای تصرف بر عهده خریدار میباشد
و بازدید از ملک الزامیو با وضع موجود واگذار
میگردد.
سه دانگ مشاع از ششدانگ  /ملک دارای
شریک مشاعی میباشد و اولویت در خرید به
قیمت پیشنهادی نفر اول در صورت شرکت در
مزایده و تقاضا از ناحیه شریک مشاعی با شریک
مشاعی میباشد  ،بازدید از ملک الزامیاست ،
با وضع موجود واگذار میگردد  ،پاسخگویی به
هرگونهادعایاحتمالیبعهدهخریدارمیباشد.
کلیهاعیاناتمستحدثهبهاستثناءاشجارمتعلق
به شریک مشاعی است  ،رعایت حرائم قانونی
برعهده خریدار و در زمان قیمت گذاری لحاظ
شده و وصول مطالبات احتمالی و رفع هرگونه
اعتراض و ادعای احتمالی اشخاص ثالث بر عهده
خریدارمیباشد.
ششدانگ  /سطح ملک انباشته از درختان
جنگلی بوده که بصورت مجزا ارزیابی و لحاظ
گردیده است  ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع
ذیصالحبعهدهخریدارمیباشد،رعایتهرگونه
حریم اعم از خیابان و نهر و غیره بر عهده خریدار
میباشد ، .بازدید از ملک الزامیاست ،صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار میگردد.
ششدانگ  /سطح ملک انباشته از درختان
جنگلی بوده که بصورت مجزا ارزیابی و لحاظ
گردیده است  ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع
ذیصالحبعهدهخریدارمیباشد،رعایتهرگونه
حریم اعم از خیابان و نهر و غیره بر عهده خریدار
میباشد ، .بازدید از ملک الزامیاست ،صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار میگردد.
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر رفع تصرف صادر
و اجرا شده است ،پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتمالیاشخاص حقیقیوحقوقیبعهدهخریدار
میباشد  ،بصورت عادی و با وضع موجود واگذار
میگردد و امر به تفکیک و اخذ سند مالکیت و
پرداختهزینههایمربوطهبعهدهخریدارو
بازدیدازملکالزامیمیباشد.
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر رفع تصرف صادر
و اجرا شده است ،پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتمالیاشخاص حقیقیوحقوقیبعهدهخریدار
میباشد  ،بصورت عادی و با وضع موجود واگذار
میگردد و امر به تفکیک و اخذ سند مالکیت و
پرداختهزینههایمربوطهبعهدهخریدارو
بازدیدازملکالزامیمیباشد.

12

16.500.000.000

13

14

15
21.000.000.000
16

17
42.500.000.000
18

42.000.000.000

19

20
48.850.000.000
21

20.000.000.000

الهیجان ،خالو باغ  /قسمتی از 22
باقیمانده مجزا از یک از سنگ23
اصلی ( قطعه ده نقشه ترسیمیبنیاد
)

1000

0

ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر خلع ید صادر و
اجرا شده است ،پاسخگویی به هرگونه ادعای
زمین  /ورزشی پیشنهادی و احتمالیاشخاصبعهدهخریدارمیباشد،بصورت
باغ طبق اعالم بنیاد مسکن و عادی و با وضع موجود واگذار و اخذ سند مالکیت
برابر نظریه شهرداری خارج از وپرداختهزینههایمربوطهبعهدهخریدار
میباشد  ،از ملک مذکور تیر برق فشار ضعیف
شهر و داخل حریم شهر
عبور نموده که در قیمت گذاری لحاظ گردیده
است.بازدیدازملکالزامیمیباشد

5.550.000.000

الهیجان ،خالو باغ  /قسمتی از 22
باقیمانده مجزا از یک از سنگ23
17
اصلی (قطعهپنجنقشهترسیمیبنیاد
)

1010

0

ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر خلع ید صادر و
زمین  /ورزشی پیشنهادی و اجرا شده است ،پاسخگویی به هرگونه ادعای
باغ طبق اعالم بنیاد مسکن و احتمالیاشخاصبعهدهخریدارمیباشد،بصورت
برابر نظریه شهرداری خارج از عادی و با وضع موجود واگذار و اخذ سند مالکیت
وپرداختهزینههایمربوطهبعهدهخریدار
شهر و داخل حریم شهر
میباشد.بازدیدازملکالزامیمیباشد.

5.600.000.000

22

23

آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 283به پالک ثبتی پالک 1096
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 284به پالک ثبتی پالک 1097
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 285به پالک ثبتی پالک 1098
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 286به پالک ثبتی پالک 1099
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 287به پالک ثبتی پالک 1100
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 288به پالک ثبتی پالک 1101
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 289به پالک ثبتی پالک 1102
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 290به پالک ثبتی پالک 1103
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 291به پالک ثبتی پالک 1104
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 292به پالک ثبتی پالک 1105
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 293به پالک ثبتی پالک 1106
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 294به پالک ثبتی پالک 1107
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال

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

2.000.000.000

281.96

ندارد

مسکونی

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

2.600.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

212

ندارد

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
 24شماره 295به پالک ثبتی پالک 1108
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال

300

آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 296به پالک ثبتی پالک 1109
25
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال

298.77

ندارد

ندارد

استان گلستان
ردیف

205.50

2

رامیان محدوده روستای قره قاچ
قسمتی از پالک ثبتی 3233فرعی از
-1اصلی بخش 8رامیان

6750

ندارد

3

شاهرود شهر مجن منطقه فرح زاد
به پالک ثبتی-288.24اصلی بخش
 3شاهرود

1121

ندارد

زراعی

4

شاهرود شهر مجن منطقه فرح زاد
به پالک ثبتی-288.23اصلی بخش
 3شاهرود

2337

ندارد

باغیزراعی

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

5

شاهرود شهر مجن منطقه فرح زاد
به پالک ثبتی-11.231اصلی بخش
 10شاهرود

2695.4

ندارد

زراعی

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

6

7

8

9

10

11

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

دارد

مسکونی

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

17.700.000.000

زراعی

مشاع از ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد
میباشد بازدید از امالک اجباری و با وضع موجود
واگذارمیشود

2.700.000.000

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

750.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

ردیف

1

گنبدخیابانشریعتیشرقیمابین
ولیعصرشمالی و اروند رود نبش
کوچه  4پالک  4قسمتی از پالک ثبتی
1823فرعی از-1اصلی بخش 10گنبد

آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 276به پالک ثبتی پالک 1089
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 277به پالک ثبتی پالک 1090
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 278به پالک ثبتی پالک 1091
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 279به پالک ثبتی پالک 1092
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 280به پالک ثبتی پالک 1093
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 281به پالک ثبتی پالک 1094
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال

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

2.800.000.000

4.000.000.000

استان اصفهان

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

نوعملك/كاربري

مسکونی

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

1

شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13685

50.00

2

شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13686

50.00

شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13690

50.00

شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13691

150.00

3

4

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

0.00

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

11.700.000.000

0.00

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

10.000.000.000

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

9.700.000.000

0.00

0.00

نوعملك.كاربري

زمین/تجاری،خدماتی

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

19.200.000.000

شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13692

50.00

6

شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13693

50.00

0.00

7

شاهینشهر-بلوارطالقانی-مجموعه
مسکونی حضرت قائم (عج )-برم
پالک ثبتی409.6348

230.55

0.00

زمین/مسکونی

شاهینشهربلوارطالقانی-مجموعه
مسکونی حضرت قائم (عج ) -برم
پالک ثبتی409.6350

214.75

0.00

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

198.85

0.00

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

13.100.000.000

0.00

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

11.900.000.000

0.00

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

12.300.000.000

5

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

8

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

9

شاهینشهربلوارطالقانی-مجموعه
مسکونی حضرت قائم (عج )-برم
پالک ثبتی409.6352

300

ندارد

مسکونی

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

2.800.000.000

10

شاهینشهربلوارطالقانی-مجموعه
مسکونی حضرت قائم (عج )-برم
پالک ثبتی409.6354

183.25

298.77

ندارد

مسکونی

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

4.000.000.000

11

شاهینشهربلوارطالقانی-مجموعه
مسکونی حضرت قائم (عج )-برم
پالک ثبتی409.6356

167.45

0.00

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

9.700.000.000

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

10.500.000.000

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

16.300.000.000

14.500.000.000

زمین/تجاری،خدماتی

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

13

اصفهان  -اتوبان آزادگان  -ضلع
شرقی-منطقهصنعتیمحمودآباد
-پالک ثبتی412.633

7360

0.00

زمین/درپهنهکشاورزی

14

اصفهان  -اتوبان آزادگان  -ضلع
شرقی-منطقهصنعتیمحمودآباد
-پالک ثبتی412.634

7360

0.00

زمین/درپهنهکشاورزی

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

ششدانگ-ملک موصوف طبق سند دارای حق الشرب
از قنات حسین آباد و اکنون فاقد آب زراعی وقسمتی از
حدجنوبی آن در حریم برق فشار قوی میباشد.بر اساس
نامه شماره 99.15.18380مورخ  99.04.19اداره 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
نخالههایموجودبهعهدهخریدارمیباشد.
ششدانگ-ملک موصوف طبق سند دارای حق شرب از
قنات حسین آباد و اکنون فاقد آب زراعی و قسمتی از
حدجنوبی آن در حریم برق فشار قوی میباشد.بر اساس
نامه شماره 99.15.20607مورخ  99.04.30اداره 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 نخالههای
موجودبهعهدهخریدارمیباشد.

58.500.000.000

ردیف

12

شاهینشهر-خیابانصائب-فرعی10
شرقی -پالک ثبتی301.1074

750

0.00

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

108.000.000.000

استان آذربایجان شرقی
ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

آذربایجانشرقی  ،تبریز  ،ولیعصر ،
خیابان همام تبریزی ،از پالک ثبتی
74044و 9838بخش 9تبریز

694

242.46

مغازه  -تجاری

سرقفلیمغازههامتعلقبهغیربودهوفقطملکیت
 5باب مغازه به مساحت  242.46مترمربع از 694
مترمربع ،ششدانگ به فروش میرسد و عوارض
شهرداری و هزینههای تفکیک و انتقال سند بر
عهده خریدار بوده و ملک فاقد پایانکار و هرگونه
جرایم احتمالی به عهده خریدار است.

23.000.000.000

2

آذربایجانشرقی،شهرستانتبریز
 ،خیابان فردوسی  ،کوچه میارمیار ،
پالک ثبتی 1.591بخش 7تبریز

221.5

329.91

ساختمان-مختلط

ششدانگ

43.000.000.000

58.500.000.000
3

آذربایجانشرقی،شهرستانمراغه،
شهرک سهند  ،فاز دو  ،روبروی سالن
المپیک  ،پالک ثبتی106.580.2377
بخش 3مراغه

4

آذربایجانشرقی،شهرستانمراغه،
شهرک سهند  ،فاز دو  ،روبروی سالن
المپیک  ،پالک ثبتی106.580.2369
بخش 3مراغه

استان خراسان شمالی
نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

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

212.3

ندارد

زمینمسکونی

ششدانگ-تراکمکممسکونی-هزینهآماده
سازی و سایر هزینههای مورد مطالبه از سوی
شهرداری به عهده خریدار میباشد

19.100.000.000

2

شیروان-بلوار امام رضا (ع) -پشت
پارک فرهنگ  -پالک ثبتی 5997
فرعی از  -2اصلی مفروز ومجزی شده
از ( )470- 5210فرعی از اصلی مذکور

202.55

ندارد

زمینمسکونی/تجاری

ششدانگ-تراکمکممسکونی-هزینهآماده
سازی و سایر هزینههای مورد مطالبه از سوی
شهرداری به عهده خریدار میباشد

19.650.000.000

3

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

202.05

ندارد

زمینمسکونی/تجاری

ششدانگ-تراکمکممسکونی-هزینهآماده
سازی و سایر هزینههای مورد مطالبه از سوی
شهرداری به عهده خریدار میباشد

19.600.000.000

4

شیروان-بلوار امام رضا (ع) -حاشیه
خیابان ایثار  -پالک ثبتی 6005فرعی
از  -2اصلی مفروز ومجزی شده از
( )470- 5210فرعی از اصلی مذکور

210.95

ششدانگ-تراکمکممسکونی-هزینهآماده
سازی و سایر هزینههای مورد مطالبه از سوی
شهرداری به عهده خریدار میباشد

20.500.000.000

ردیف

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

5

ردیف

ندارد

استان زنجان
نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

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 117متر مربع ) 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 الزامیاست  ،هر گونه توافق و اقدام
به مطالبه بها از شهرداری ویا هر ارگان دیگری و
توافق با مالکین مجاور بدلیل ساخت سازهای غیر
مجاز در منطقه بر عهده خریدار بوده وفروشنده
هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.

18.500.000.000

2

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

160

_

زمین/مسکونی

ششدانگ  ،نظر به اینکه بر اساس نقشه مصوب
مقادیری از پالک فوق در طرح تعریض خیابان
( بالغ بر 45متر مربع ) 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 الزامیاست  ،هر گونه توافق
واقدام به مطالبه بها از شهرداری ویا هر ارگان
دیگری و توافق با مالکین مجاور بدلیل ساخت
سازهای غیر مجاز در منطقه بر عهده خریدار بوده
وفروشندههیچگونهتعهدیدراینخصوص
ندارد.

17.700.000.000

3

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

160

_

زمین/مسکونی

ششدانگ  ،نظر به اینکه بر اساس نقشه مصوب
مقادیری از پالک فوق در طرح تعریض خیابان (
بالغ بر 82متر مربع ) 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 الزامیاست  ،هر گونه توافق واقدام
به مطالبه بها از شهرداری ویا هر ارگان دیگری و
توافق با مالکین مجاور بدلیل ساخت سازهای غیر
مجاز در منطقه بر عهده خریدار بوده وفروشنده
هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.

17.500.000.000

4

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

160

_

زمین/مسکونی

ششدانگ  ،نظر به اینکه بر اساس نقشه مصوب
مقادیری از پالک فوق در طرح تعریض خیابان
( بالغ بر 36متر مربع ) 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 الزامیاست  ،هر گونه توافق
واقدام به مطالبه بها از شهرداری ویا هر ارگان
دیگری و توافق با مالکین مجاور بدلیل ساخت
سازهای غیر مجاز در منطقه بر عهده خریدار بوده
وفروشندههیچگونهتعهدیدراینخصوص
ندارد.

19.000.000.000

ردیف

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

1

2

آذربایجانشرقی،شهرستانمرند
 ،روستای پیام مرند  ،پالک ثبتی
17.729بخش 16تبریز

200

321

3185

-

-

3185

زمین  -تجاری و خدماتی

زمین  -تجاری و خدماتی

زمین  -زراعی

2

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

پالکثبتی1.17774ماهشهر.ناحیه
صنعتی.منطقهMکارگری.پشتپمپ
بنزینهفتتیر

پالکثبتی1.17775ماهشهر.ناحیه
صنعتی.منطقهMکارگری.پشتپمپ
بنزینهفتتیر

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

293.7

298.89

3

پالکثبتی1.17777ماهشهر.ناحیه
صنعتی.منطقهMکارگری.پشتپمپ
بنزینهفتتیر

310.69

4

پالک ثبتی  930.506اهواز .کوی
فرهنگیانیک(درمحدودهپارک)

144.72

5

6

7

8

پالک ثبتی  930.615اهواز .کوی
فرهنگیانیک(درمحدودهپارک)

پالک ثبتی  1.172اهواز .جاده اهواز به
خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

پالک ثبتی  1.173اهواز .جاده اهواز
بهخرمشهر.بعدازپلمالشیه.
اراضی روستای ام الطمیر

پالک ثبتی  1.174اهواز .جاده اهواز
بهخرمشهر.بعدازپلمالشیه.
اراضی روستای ام الطمیر

125.24

2050

2050

2050

0

0

نوعملك.كاربري

زمین/مسکونی

زمین/مسکونی

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

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

917

-

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
پارکینگخودروکارکناناستفادهمیشودوتخلیه
به عهده خریدار میباشد و بنیاد در این خصوص
با خریدار همکاری خواهد نمود

37.000.000.000

ارومیه-خیابانکاشانیطبقههمکف
خوابگاه دانشجویی  -پالک ثبتی  1و 2
فرعی از 3627اصلی بخش  3ارومیه

-

119.30

تجاری

سرقفلی یک واحد تجاری دو دهنه طبقه همکف
خوابگاهدانشجوییدرشهرستانارومیهبه
مساحت  119.30متر مربع بازدید از ملک و اخذ
اطالعات از دفتر مزایده الزامیاست.

46.500.000.000

ششدانگ

ششدانگ

18.850.000.000

22.000.000.000

9

10

پالک ثبتی  1.175اهواز .جاده اهواز
بهخرمشهر.بعدازپلمالشیه.
اراضی روستای ام الطمیر

پالک ثبتی  1.180اهواز .جاده اهواز به
خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

2050

12400

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

ششدانگ _ملک بهصورت یک قطعه زمین غیر
محصور و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش و
بازدیدملکالزامیاست

ششدانگ _ملک بهصورت یک قطعه زمین غیر
محصور و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش و
بازدیدملکالزامیاست

قیمت پایه (ریال)

14.410.000.000

15.100.000.000

0

زمین/مسکونی

ششدانگ _ملک بهصورت یک قطعه زمین غیر
محصور و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش و
بازدیدملکالزامیاست

15.512.000.000

0

زمین/پارکمحله،فضای
سبز

میزان  106.5سهم مشاع از  574سهم عرصه و
اعیان-ملکبهصورتیکقطعهزمینغیرمحصور
که بهصورت فضای سبز و پارک درامده است و
اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش ضروری است
 .با توجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده شش
دانگ پالک به خریدار تحویل میگردد

2.500.000.000

میزان  106.5سهم مشاع از  574سهم عرصه و
اعیان-ملکبهصورتیکقطعهزمینغیرمحصور
که بهصورت فضای سبز و پارک درامده است و
اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش ضروری است
 .با توجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده شش
دانگ پالک به خریدار تحویل میگردد

2.125.000.000

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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد

862.500.000

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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد

862.500.000

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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد

862.500.000

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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد

862.500.000

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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد

0

0

0

0

زمین/پارکمحله،فضای
سبز

کشاورزی

استان آذربايجان غربي
قیمت پایه (ریال)

ششدانگ

12.650.000.000

استان خوزستان

1
زمینمسکونی/تجاری

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

0

0

3.100.000.000

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

13

پالک ثبتی  1.183اهواز .جاده اهواز
بهخرمشهر.بعدازپلمالشیه.
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

کشاورزی

14

پالک ثبتی  1.184اهواز .جاده اهواز
بهخرمشهر.بعدازپلمالشیه.
اراضی روستای ام الطمیر

7440

0

کشاورزی

12400

0

کشاورزی

16

پالک ثبتی  1.187اهواز .جاده اهواز
بهخرمشهر.بعدازپلمالشیه.
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

کشاورزی

17

پالک ثبتی  1.188اهواز .جاده اهواز
بهخرمشهر.بعدازپلمالشیه.
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

کشاورزی

پالک ثبتی  1.189اهواز .جاده اهواز به
 18خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

کشاورزی

19

پالک ثبتی  1.190اهواز .جاده اهواز به
خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

کشاورزی

20

پالک ثبتی  1.191اهواز .جاده اهواز به
خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

کشاورزی

21

پالک ثبتی  1.192اهواز .جاده اهواز به
خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

کشاورزی

پالک ثبتی  1.193اهواز .جاده اهواز به
 22خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

کشاورزی

278.84

0

پالک ثبتی  1.186اهواز .جاده اهواز به
 15خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

23

پالکثبتی 390خرمشهر.کویمالک
اشتر.خیابانکیوان

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

ششدانگ/ملکبهصورتساختماننیمه
مخروبه و فاقد انشعابات آب و برق ودارای حدود
150مترمربع اعیان میباشد  .اخذ سایر اطالعات
ساختمانمخروبه/مسکونی
از مرجع فروش الزم و ضروری است .ملک
دارای متصرف میباشد و رفع تصرف بهعهده
خریداراست.

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

3.100.000.000

3.100.000.000
1

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

173251.47

89629

تأسیسات و عرصه و اعیان
/صنعتی

2.232.000.000

3.100.000.000

2
3.100.000.000
3

4
3.100.000.000

3.100.000.000

" 8362فرعی از  2655فرعی از یک
اصلی *
اسالم آباد  -خیابان راه کربال  -خیابان
شهیدکرمطهماسبی"
" 3790فرعی از یک اصلی *
اسالم آباد  -خیابان شهید کرم
طهماسبی"
" 3791فرعی از  2655فرعی از یک
اصلی *
اسالم آباد  -خیابان شهید کرم
طهماسبی"

655.51

فاقداعیانی

زمین/قابلیتتجاری

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ/اموالمنقول(تأسیساتشبکه
آب گرم و سرد  ،لولههای بخار  ،لولههای هوای
فشرده  ،ایزوالسیون  ،کابل کشی و نیرو رسانی
بهتابلوهایاصلیکارخانه،کانالهایتهویه
و هوا رسانی  ،با کلیه ساپورتها  ،سینیها و
استراکچرهای مربوطه احداث شده در سالن
ریسندگیوسالنبافندگیباکلیهمتعلقاتبه
انضمام لوله کشی سیستم گاز رسانی  ،لوله
کشی سیستم سوخت رسانی  ،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
2.650.000.000.000
ساخت شرکت 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 آتش
نشانی  ،حق االمتیاز انشعابات آب یک اینچی آب
شهری  -برق صنعتی 250کیلو وات  ،خطوط تلفن
 ،گاز 2500مترمکعب با ایستگاه تقلیل فشار ،
پستزمینیمتوسطبرقوترانسفورماتورها
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
ساختمانتأسیساتمیباشد.

ششدانگ/بخشی از ملک مذکور در تصرف غیر
میباشد که رفع تصرف به عهده خریدار میباشد.

65.500.000.000

230.23

فاقداعیانی

زمین/قابلیتتجاری

ششدانگ/بخشی از ملک مذکور به صورت معبر
و قسمتی نیز در تصرف غیر میباشد که رفع
تصرف به عهده خریدار میباشد.

16.650.000.000

237.36

فاقداعیانی

زمین  /قابلیت تجاری -
مسکونی

ششدانگ/بخشی از ملک مذکور در تصرف غیر
میباشد که رفع تصرف به عهده خریدار میباشد.

14.960.000.000

 * 2004.647 5سنقر  ،شهرک شهرداری

143

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

13.300.000.000

6

 * 2004.656سنقر  ،شهرک شهرداری

150

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

14.200.000.000

7

 * 2004.658سنقر  ،شهرک
شهرداری

150

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

13.300.000.000

8

 * 2004.684سنقر  ،شهرک شهرداری

160

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

14.960.000.000

9

*138.4167کرمانشاه  ،شهرک الهیه ،
خیابان کاشانی  ،کوی23

120.05

فاقداعیانی

زمین/مسکونی

ششدانگ/بهاستنادنامهاعالمکاربری
شهرداری منطقه ،ملک مذکور در صورت الحاق
قابلاحداثمیباشد

8.000.000.000

استان کرمان
3.100.000.000

3.100.000.000
1

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

کرمان-جادهباغین-مجتمعصنعتی
شماره 2خضراء  -بنیاد بتن

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

132515

5983

نوعملك.كاربري

صنعتی

3.100.000.000

2

قسمتی از قطعه  D8از اراضی
سعید آباد از پالک ثبتی  2112واقع در
شهرستانسیرجان-بلوارفاطمیه
غربی -ضلع جنوب شرقی میدان حاج
میرزاسعیدسیرجانی

3

دو سهم مشاع از  96سهم ششدانگ
قناتسعادتآبادرفسنجانتحت
پالک ثبتی 1919مکرر اصلی بخش
 9کرمان

4

شهرستانرفسنجان-روستای
حسن آباد  -نوش آباد -بر خیابان
شهیدان رضایی -پالک ثبتی1156
فرعی از1877اصلی بخش9کرمان

3.100.000.000

3.350.000.000

استان مرکزی
عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

ردیف

12

پالک ثبتی  1.182اهواز .جاده اهواز به
خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

کشاورزی

3.100.000.000

ردیف

11

پالک ثبتی  1.181اهواز .جاده اهواز به
خرمشهر.بعدازپلمالشیه.اراضی
روستایامالطمیر

12400

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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد
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 تامین آب ندارد .با توجه به مشاع بودن
ملک ،کل محدوده شش دانگ پالک به خریدار
تحویلمیگردد

استان کرمانشاه و کردستان

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

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

 1340مشاع

ندارد

زمینمزروعی

 1340متر مربع مشاع از ششدانگ ملک با
وضعیت موجود به صورت وکالتی به بفروش
میرسد

11.000.000.000

2

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

800

ندارد

زمینمزروعی

ملک با وضعیت موجود به فروش میرسد

3.500.000.000

3

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

560

ندارد

زمینمزروعی

ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد

2.500.000.000

5

شهرستانجیرفت-میدانامام
خمینی(ره)-خیابانقرنی-نبش
قرنی یک -پالک ثبتی  8979فرعی از
 574اصلی بخش  45کرمان

6

شهرستانسیرجان،اراضی
سعیدآباد ،قطعه زمین به شماره105
از بلوک  15از پالک  2112اصلی بخش
 35کرمان

1636.2

..........

2765.4

1790.15

248

---

.......

---

420

.........

زمین  -تجاری

آب قنات

فاقدکاربری

زمینمحصور-پارکینگ

مسکونی

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات
عرصه ملک مذكور فاقد سند به نام این نهاد
می باشد و دارای قرارداد واگذاری از سوی
شرکت شهرک های صنعتی کرمان به شرکت
مجتمعصنعتیوتولیدیکرمانمتعلقبهبنیاد
مستضعفان .ملک با وضع موجود دارای اعیانی و
اموال منقول مورد کارشناسی قرار گرفته اخذ
هرگونه مجوز انتقال قانونی برای بهره برداری
و تملک از شرکت شهرکهای صنعتی استان و
همچنیندرخواستوهزینهتفکیکسندو
انتقال و کلیه بدهیهای متعلق به ملک نزد کلیه
مراجع دولتی و غیر دولتی بر عهده خریدار خواهد
بود ملک مذکور با شرایط  50درصد نقد و 50
درصد باقیمانده بهصورت اقساط 24ماهه ویا
معاوضه با امالک سهل البیع واگذار میگردد.
فروش با وضع موجود( .واگذاری حقوق بنیاد با
وضع موجود و شرایط مطرح شده فوق)
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت1636.2
متر مربع (قسمتی از قطعه ) d8فاقد 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 همچنین اخذ سند بر
عهده خریدار میباشد متقاضی قبل از شرکت در
مزایدهحتمابایدازملکبازدیدنماید(فروشبا
وضعموجود)
دو سهم مشاع از  96سهم ششدانگ قنات
سعادت آباد رفسنجان تحت پالک ثبتی 1919مکرر
اصلی بخش 9کرمان دارای سند مالکیت دفترچه
ای ،بواسطه عدم امکان تک برگ نمودن سند
دفترچهانتقالسندبنامخریداربهصورت
وکالتی انجام میشود  .فروش با وضع موجود
ششدانگ –دارای سند مالکیت تکبرگ  -باغ
غیر مشجرکه مقداری از آن درحد جنوب در طرح
تعریضخیابانمستهلککردیدهومقدارینیز
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 بر عهده خریدار خواهد بود ( فروش
با وضع موجود )
ملک مذکور دارای سند تک برگ و در اختیار این
اداره کل میباشد ،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
میباشد ( فروش با وضع موجود )
ششدانگ  -فاقد سند مالکیت  -بنیاد بر اساس
احکام صادره و تقسیم نامه مالک ملک مذکور
میباشد اخذ سند مالکیت و هرگونه توافق و
بدهی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بر عهده
خریدار میباشد ( .فروش با وضع موجود )

قیمت پایه (ریال)

525.600.000.000

110.000.000.000

3.500.000.000

3.050.000.000

133.000.000.000

12.500.000.000
ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

26.000.000.000

استان ایالم
نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

1

چرداولروستایزنجیرهسفلی
205.17451

324.03

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

775.000.000

2

چرداولروستایزنجیرهسفلی
205.17452

315.66

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

755.000.000

3

چرداولروستایزنجیرهسفلی
205.17453

302.75

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

725.000.000

4

چرداولروستایزنجیرهسفلی
205.17454

308.10

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

740.000.000

5

چرداولروستایزنجیرهسفلی
205.17455

309.87

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

740.000.000

ردیف

7

شهرستانسیرجان،اراضی
سعیدآباد ،قطعه A1از 2112اصلی
بخش 35کرمان

350

.........

تجاری

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

استان فارس و بوشهر
آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

1

استانبوشهر-کنگان-خیابان17
شهریور-انتهایفرعی.18قسمتیاز
پالک 3.442

2

استانبوشهر-کنگان-بولوار
پاسداران -فرعی 10سمت چپ .پالک
3.2559

279

3

استانبوشهر-کنگان-بولوار
پاسداران-فرعی10سمتچپ.پالک
3.2560

281

4

استانبوشهر-کنگان-بولوار
پاسداران-انتهایفرعی 13سمت
چپ .پالک ثبتی3.2536

5

استانبوشهر-کنگان-بولوار
پاسداران-انتهایفرعی 13سمت
راست .پالک ثبتی 3.2541

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

226.48

218

255

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

زمین/مسکونی

ملک بهصورت یک قطعه زمین غیر محصور و
قسمتی از پالک ثبتی 3.442بهصورت مشاع
میباشد و ملک با وضع موجود واگذار و هر گونه
اصالح مساحت و افراز و تفکیک و پرداخت
هزینههای مربوط به اخذ سند به عهده خریدار
میباشد و بازدید از ملک الزامیاست.

6.750.000.000

ندارد

زمین/مسکونی

ششدانگ-ملکیکقطعهزمینغیرمحصور
میباشدکه با وضع موجود واگذار میگردد و
بازدید از ملک الزامیاست.

8.000.000.000

ندارد

زمین/مسکونی

ششدانگ-ملکیکقطعهزمینغیرمحصور
میباشدکه با وضع موجود واگذار میگردد و
بازدید از ملک الزامیاست.

7.800.000.000

زمین/مسکونی

ششدانگ-ملکیکقطعهزمینغیرمحصور
میباشدکه با وضع موجود واگذار میگردد و
بازدید از ملک الزامیاست.

ندارد

ندارد

زمین/مسکونی

ندارد

ششدانگ-ملکیکقطعهزمینغیرمحصور
میباشدکه با وضع موجود واگذار میگردد و
بازدید از ملک الزامیاست.

5.850.000.000

6.800.000.000

استان سیستان و بلوچستان
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)

1

زابل-انتهایخیابانامامخمینی(ره)
 روبروی دانشکده فنی و حرفهای -اراضی حسین آباد  -پالک ثبتی 6620
فرعی از یک اصلی بخش دو زابل

64

6

چرداولروستایزنجیرهسفلی
205.17456

311.64

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

750.000.000

2

زابل-انتهایخیابانامامخمینی(ره)
 روبروی دانشکده فنی و حرفهای -اراضی حسین آباد  -پالک ثبتی 6603
فرعی از یک اصلی بخش دو زابل

260

7

چرداولروستایباغلهعلیا
204.9735

416.04

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

1.100.000.000

3

زابل  -انتهای خ امام خمینی (ره)
 روبروی دانشکده فنی و حرفه ای -اراضی حسین آباد  -پالک ثبتی 6582
فرعی از یک اصلی بخش  2زابل

300

8

چرداولروستایباغلهعلیا
204.9736

328.77

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

860.000.000

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

1
9

چرداولروستایباغله
علیا204.9737

321.36

0

زمین/مسکونی

ششدانگ -بازدید از ملک و کسب اطالعات از
دفتر مزایده الزامیمیباشد و ملک با وضع موجود
واگذارمیگردد

بهاباد-شهرکولیعصر(عج)بلوار
وحدت .قطعه  .194پالک  536فرعی از
 213اصلی بخش  57یزد

61.44

840.000.000

بهاباد-شهرکولیعصر(عج)بلوار
وحدت .قطعه  .195پالک  537فرعی
از  213اصلی بخش  57یزد

67.85

-

-

-

نوعملك.كاربري

زمین  -مسکونی کم تراکم

زمین  -مسکونی کم تراکم

زمین  -مسکونی کم تراکم

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند ثبتی
تک برگ

650.000.000

شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند ثبتی
تک برگ

2.100.000.000

شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند ثبتی
تک برگ

2.750.000.000

استان یزد

2

عرصه(مترمربع) اعيان(مترمربع)
61.44

67.85

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ساختمان/تجاری

ششدانگ /دارای امتیاز برق و سند تک برگ

1.450.000.000

ساختمان/تجاری

ششدانگ /دارای امتیاز برق و سند تک برگ

1.550.000.000

