آگهي مزايده امالك

سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمیدر نظر دارد امالک مشروحه ذیل را در تهران و سایر
استانها از طریق مزایده عمومیبا شرایط ویژه(بهصورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد) واگذار نماید.
متقاضی�ان محت�رم میتوانند از تاریخ  1400/03/08لغایت  1400/03/18همه روزه بهجز ایام تعطیل ازس�اعت
 8:30الی  18جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود در
تهران و استانها به دفاتر مزایده ذیل مراجعه فرمایند.
 1اخ�ذ پاکته�ای پیش�نهادی بههم�راه اصل چک بانکی در وجه س�ازمان ام�وال و امالک بنیاد مس�تضعفان
بهشماره شناسه ملی  10100171920به میزان  %5قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده
همهروزه بهجز ایام تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
 2در تاری�خ  1400/03/19متقاضی�ان میتوانن�د پاکته�ای پیش�نهادی خ�ود را تا س�اعت  9:30صب�ح در محل
رديف

استان

تلفن

كد

شهر تهران

86083038

021

88676175

021

46060928

021

33627473

023

32369679
45279060
53227924
33355230
32247406-7

031
031
031
038
044

1

شهرستانهای
استان تهران و
سمنان

2

اصفهان

3
4
5
6
7
8

9

10
11

آذربايجان غربی
46323420
35265925
آذربايجان شرقی
35253530 - 35265940
مركزي ،لرستان32216030-32215950 ،
همدان و قم
38255543
33375220-33376772
خوزستان
 17 - 32234877و32249616
البرز
09331004142
33424439-33422095
زنجان
35520995
09366060664-52334411-12
54222034-54223018
مازندران
35289289
33378985
32412117-9
خراسان شمالی

36234811

خراسان رضوی

4-37660970
42623232
52227090

044
041

رعایت پروتکلهای بهداشتی در تمامیمراحل مزایده الزامیاست

بازگشایی ،درصندوق پاکات قرار دهند.
 3بازگش�ایی پاکتهای پیش�نهادی ش�هر تهران و شهرس�تانهای اس�تان تهران و س�منان در محل تهران -
بزرگراه ش�هید س�لیمانی – نرس�یده به بلوار آفریقا  -س�اختمان مرکزی بنیاد مس�تضعفان انقالب اسالمیو
س�ایر استانها در مراکز اس�تان روز چهارشنبه  1400/03/19س�اعت  10:30صبح طبق برنامه زمانبندی انجام
خواهد شد.
 4پیش�نهادات دریاف�ت ش�ده در ته�ران (مرب�وط ب�ه اس�تانها) رأس س�اعت  9:30صب�ح روز چهارش�نبه
 1400/03/19در محل اداره کل امور استانها بازگشایی و توسط نمابر ارسال خواهد شد.
 5پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت
در مزای�ده ک�ه از طری�ق دفات�ر فروش ارائ�ه میگردد الزامیمیباش�د .ضمن� ًا امضا پش�ت و روی فرم تقاضا

آدرس
تهران -بزرگراه شهید سلیمانی-نرسیده به بزرگراه آفریقا-بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی-
جنب فروشگاه تعاونی کارکنان  -دفتر مزایده
تهران -بزرگراه شهید سلیمانی-نرسیده به بزرگراه آفریقا-بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی-جنب
فروشگاه تعاونی کارکنان  -دفتر مزایده
دفتر شهریار -شهر قدس -میدان قدس -باالی بانک سپه -ساختمان آوا -پالک  -306طبقه اول
دفتر سمنان :سمنان  -مهدیشهر  -انتهای خیابان صاحبالزمان  -باالتر از اداره بهزیستی مهدیشهر -
دفتر نمایندگی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
اصفهان  -خیابان عباس آباد  -نبش کوچه مسرور -پالک 33
-1دفتر نمایندگی شاهین شهر:خیابان حافظ جنوبی-فرعی یک شرقی-پالک دوم جنوبی
دفتر شهررضا :شهررضا  -میدان شهدا  -خیابان شهید بهشتی  -خیابان شهید فهمیده
دفتر چهارمحال و بختیاری:شهرکرد -بلوارخواجه نصیر -روبروی کوچه  -71طبقه 4
ارومیه -خیابان شهید امینی -کوچه  - 9پالک 12
دفتر نمایندگی شاهین دژ -خیابان استاد شهریار -خیابان شهید اکبری-
روبهروی مدرسه حکیم سنایی-نبش کوچه اول
تبریز-خیابان خاقانی-جنب پاساژ قدس-اداره کل آذربایجان شرقی

086
081
061

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

026

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

024
024
011
011
011
011
058
058
051
051
051

زنجان-خيابان معلم روبروي دانشگاه آزاد نبش خيابان ده و يازده اعتماديه
دفتر نمایندگی :خرمدره  -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 -روبهروی شیالت -کوچه علوی -دفتر نمایندگی بابلسر
ساری  -بلوار آزادی  -خیابان بعثت ۲
بجنورد-بلوار استقالل شمالی-نبش کوچه دماوند( استقالل  )27پالک 123
شیروان -بلوار فلسطین -بین فلسطین  1و -3دفتر نمایندگی شیروان
مشهد -ملک آباد –بین ملک آباد هفت و نه پالک 241
نیشابور-بلوار جانبازان-نبش جانبازان – 2دفتر نمایندگی نیشابور
تربت حیدریه-بلوار جانبازان-بین جانبازان  54و - 56نمایندگی تربت حیدریه

رديف

استان

ضروری است.
 6هزینه محضر (حقالثبت و حقالتحریر) بالمناصفه بهعهده طرفین میباشد.
 7سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار میباشد.
 8شرکت در مزایده و اخذ اطالعات فروش امالک استانها ،عالوه بر استان مربوطه ،از طریق استان تهران
نیز امکانپذیر میباشد( .شماره تماس تهران )021 -88880529
 9اخ�ذ اطالع�ات از دفات�ر مزای�ده و بازدید از املاک الزم و ضروری میباش�د.بدیهی اس�ت درصورت عدم
بازدید و اخذ اطالعات الزم مسؤولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.
 %1 10رقم پیشنهادی بهعنوان هزینه مزایده از برندگان نقد ًا دریافت میگردد.
 11شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بهصورت جدول زیر خواهد بود.

تلفن
09905096140-32462174

12

خراسان جنوبی

32120577
32723576

آدرس
كد
استان خراسان جنوبی ،شهرستان بیرجند ،شهر بیرجند خیابان مدرس،
چهارراه سیلو ،خیابان امام موسی صدر شرقی
استان خراسان جنوبی ،شهرستان درمیان ،شهر اسدیه ،بلوار راهداران،
056
نرسیده به تقاطع خیابان امام حسین (ع) ،مقابل پارک کودک
استان خراسان جنوبی ،شهرستان فردوس ،شهر فردوس – خیابان خرمشهر،
نبش خرمشهر 14
گرگان -خیابان  5آذر -روبهروی بانک سینا
017

13

گلستان

32238721

14

کرمان

32516933

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

15

سیستان و بلوچستان

33421961

054

زاهدان -خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه  -57طبقه فوقانی بانک سینا

ایالم

33332478-33332523

084

ایالم-میدان امامخمینی-جنب سرپرستی بانک ملی ایران

32251443

071

شيراز-بلوار ارم پالك 137

37226080

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

16

فارس ،بوشهر و کنگان
17

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

21

کرمانشاه

38377728 - 38377725

083

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

22

یزد

38248788

035

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

23

قزوین

33656997-33656998

028

قزوین ،پونک ،بلوار امیرکبیر ،ابتدای خیابان قائم شمالی ،کوچه نرگس ،20
نرسیده به مسجد حضرت امیر (ع) ،پالک 5

18
19

گيالن
هرمزگان

20

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

دوره اقساط

درصد تخفيف درصورت پرداخت
نقدي نسبت به  %60باقيمانده

%10

%60

 24ماهه

حداکثر تا %18

%10

%60

30ماهه

حداکثر تا %18

شهر تهران
رديف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوع ملك (كاربري)

1

خیابان امام خمینی،نرسیده به
تقاطع ولیعصر،نبش کوچه مریخ ،
به پالک ثبتی جز  361اصلی
(-8466و)

حدود
120

دارد

پهنه M114

2

خانی آباد نو ،شهرک بوستان،
خیابان بنفشه غربی ،تقاطع
مرادی  ،نبش جنوبی خیابان شهید
حسینی سوم به پالک ثبتی 6590
از  114اصلی
(  7835و)

102

پهنه R122

3

جاده قدیم کرج،خیابان خلیج
فارس ،نرسیده به بیمارستان
فیاض بخش ،زمین به پالک ثبتی
 9662از  2اصلی
(-1708و)

حدود
44821

S222
G111

4

میدان امام خمینی ،ابتدای
خیابان فردوسی ،نرسیده به
سرهنگ سخایی ،پاساژ فردوسی،
طبقه همکف پالک  13و 14
( 2626آ )

5

کیلومتر یازده جاده مخصوص
کرج  ،ضلع شرقی ساختمان
کرمان خودرو به پالک ثبتی 130
از  2اصلی
( -7851و)

22,500

ميزان مالكيت  /توضيحات

قیمت(ریال)

واگذاری سه دانگ مشاع از ششدانگ
ملکیت به انضمام سه دانگ منافع یک
دستگاه آپارتمان در طبقه اول
33,400,000,000
با این توضیح که منافع کسب و پیشه
زیرزمین و طبقه همکف و نیم طبقه متعلق به
غیر میباشد.
واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود که هرگونه اصالحی برعهده خریدار
است .زمین از دو قسمت خالی به مساحت
حدود  47مترمربع و پست برق به مساحت
حدود  51مترمربع تشکیل شده است  .اخذ
رأی زمین شهری موضوع کمیسیون ماده 12
و هزینههای مربوط به آن در صورت لزوم
برعهده خریدار میباشد .

30,200,000,000

واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین با وضع
موجود که هرگونه اصالحی برعهده خریدار
میباشد.
اخذ رأی زمین شهری موضوع کمیسیون
ماده  12و همچنین کمیسیون ماده 7
2,951,000,000,000
شهرداری و هزینههای مربوط به آن در
صورت لزوم برعهده خریدار میباشد .
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر )

12

پاسداران  ،نیستان سوم  ،خیابان
راستوان  ،کوچه دولتشاهی ،
پالک  ، 9مجتمع رز  ،طبقه اول
غربی پالک ثبتی  23615از 37
اصلی
( -2612آ)

13

نیاوران  ،خیابان شهید پور ابتهاج
(دارآباد)  ،انتهای خیابان شهید
صبوری  ،کوچه  22بهمن  ،پالک 41
جزء پالک ثبتی  106از  5اصلی
(  8224و )

14

واگذاری سرقفلی  2باب مغازه متصل بههم
با شغل لوازم صوتی و تصویری با مبلغ اجاره
بها ماهیانه  12،000،000ریال

27,300,000,000

واگذاری ششدانگ عرصه یک قطعه زمین
با وضع موجود که هر گونه اصالحی برعهده
خریدار میباشد.
اخذ رأی زمین شهری موضوع کمیسیون
پهنه S321
ماده  12و همچنین کمیسیون ماده 7
دارأی کاربری تثبیت شده
شهرداری و هزینههای مربوط به آن در
سبز
پارک و فضای
صورت لزوم برعهده خریدار میباشد .
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر )
تکمیل و امضا فرم الحاقیه ضروری است

1,421,000,000,000

28

11

6

خیابان قزوین ،بعد از خیابان
عظیمی،پالک  ،1217گاراژ ساربانها
به پالک ثبتی  531از  2397اصلی
( -1229و )

1938

دارد

S126

واگذاری ششدانگ ملکیت گاراژ با وضع
موجود که هر گونه اصالحی و هزینههای
مرتبط باآن برعهده خریداراست.
به جز منافع سرقفلی یک باب و نیم
مغازهدر 669,650,000,000
که متعلق به غیر است الباقی مستحدثات
داخل و زیرزمین همگی موضوع واگذاری
میباشد  .انتقال به صورت وکالتی( وکالت
بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر )

7

میدان امام خمینی ،خیابان الله
زار جنوبی ،نرسیده به کوچه
مهران ،پاساژ طال
(-6857و)

حدود 475

دارد

ملکیت

واگذاری ششدانگ ملکیت پاساژ طال
با وضع موجود که هر گونه اصالحی و
هزینههای مرتبط باآن برعهده
خریداراست504,200,000,000 .
منافع کلیه سرقفلیها متعلق به غیر بوده
و انتقال به صورت وکالتی( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر )

8

خیابان انقالب،بعد از میدان
فردوسی،نرسیده به الله زارنو،
سینما هنر  ،پالک  606به پالک
ثبتی  144از  3250اصلی
( -726آ)

حدود 157

دارد

ملکیت

واگذاری ششدانگ ملکیت یک باب
ساختمان  4طبقه به انضمام زیرزمین با وضع
موجود که منافع کلیه سرقفلیها متعلق به
غیر میباشد.
کلیه ی هزینههای احتم ًا لی ( شهرداری و
غیره ) برعهده خریدار میباشد .

9

خیابان استاد نجات الهی  ،خیابان
رودسر  ،پالک  ، 39رستوران
فرید به پالک ثبتی  3از 3301
اصلی
( -829آ)

حدود 1054

دارد

ملکیت

10

خیابان جمهوری ،روبهروی مسجد
هدایت ،پاساژ حافظ به پالکهای
ثبتی  142الی  144و  171الی 176
اصلی (-8648و )

حدود2389

دارد

ملکیت

103,000,000,000

واگذاری ششدانگ ملکیت محل رستوران
فرید با وضع موجود که هر گونه اصالحی
و هزینههای مربوط به آن برعهده
خریدار 533,600,000,000
است .سرقفلی متعلق به غیر است .
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر )
واگذاری مالکیت بنیاد از عرصه و اعیان
پاساژ حافظ با وضع موجود که هر گونه
اصالحی و هزینههای مربوط به آن برعهده
خریدار است .سرقفلی واحدهای استیجاری 2,213,250,000,000
متعلق به غیر است .
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر )

خیابان دربند ،باالتر از مجموعه
سعدآباد،هتل دربند سابق
( -8440و )

شادآباد ،خیابان  17شهریور،
خیابان پرسی گاز جنوبی پالک6
انبارآردل به پالکهای ثبتی 11406
الی  11423از  2اصلی
(-5859و)

15

خیابان امام خمینی ،میدان حسن
آباد  ،نبش کوچه خادم
جزء پالک ثبتی  5490الی 5495
(-724آ)

16

مجتمع مسکونی آتی ساز  ،بلوک
سوم  ،طبقه  ،22واحد3221
پالک ثبتی  6618از  68اصلی
(-1916آ)

17

خیابان شهید رجایی ،ایستگاه پل
پیچ  ،روبهروی پمپ بنزین،
گاراژ باربری شانیابی به پالک
ثبتی  531از  4730اصلی
(-883آ)

حدود 23624

339.13

5676

237.4

3957

19

20

خیابان انقالب ،روبهروی سینما
سپیده،پالک ،1166ساختمان
کریستال،پالک ثبتی 3678.322
(-2841و)

دارد

860

پهنه S321

دارد

ملکیت

44.95

مسکونی

دارد

277.65

200.75

مسکونی

پهنه R122

حدود 207

خیابان بهشتی ،خیابان احمدقصیر
 ،کوچه چهارم  ،پالک  20طبقه
 18چهارم،پالك ثبتي  40670از 6933
اصلی
(-1333آ)
خیابان جمهوری،نبش جنوب
شرقی خیابان اسکندری به پالک
ثبتی  107از  2201اصلی
(-6977و)

دارد

G321
G312
G323

دارد

دارد

ملکیت

آپارتمان مسکونی

پهنه S123

پهنه S122

واگذاری مالکیت بنیاد از عرصه و اعیان
هتل دربند سابق با وضع موجود که هر گونه
اصالحی و هزینههای مربوط به آن برعهده
خریدار است .اخذ رأی زمین شهری موضوع
کمیسیون ماده  12و همچنین کمیسیون ماده
 7شهرداری و هزینههای مربوط به آن
باشد .در 6,700,000,000,000
صورت لزوم برعهده خریدار می
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر )
دارأی کاربری تثبیت شده تفریحی ،
گردشگری پارک و فضای سبز
تکمیل و امضا فرم الحاقیه ضروری است
واگذاری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان
سه خوابه به انضمام سه قطعه پارکینگ و
یک باب انباری
انتقال پس از اخذ سند

336,400,000,000

واگذاری مساحت  207.61مترمربع از پالک
ثبتی مذکور که هر گونه اصالحی برعهده
خریدار میباشد.
اخذ رأی زمین شهری موضوع کمیسیون
ماده  12و هزینههای مربوط به آن در صورت 188,500,000,000
لزوم برعهده خریدار میباشد .
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل
با یکبار حق توکیل به غیر ) و رفع تصرف
برعهده خریدار است .
واگذاری ششدانگ محل انبار آردل با وضع
موجود که هرگونه اصالحی برعهده خریدار
میباشد .اخذ رأی زمین شهری موضوع
کمیسیون ماده  12و همچنین کمیسیون ماده
928,000,000,000
 7شهرداری و هزینههای مربوط به آن در
صورت لزوم برعهده خریدار میباشد .
انتقال به صورت وکالتی (وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر)
تکمیل و امضا فرم الحاقیه ضروری است
واگذاری ششدانگ ملکیت به انضمام
منافع یک دستگاه آپارتمان و یک باب اتاق
به صورت مجزا در طبقه اول به مساحت
حدود  203مترمربع  .ملک دارأی  6باب مغازه
و  2راه پله در طبقه همکف جمع ًا به
مساحت 179,800,000,000
حدود  237مترمربع و همچنین دارأی
زیرزمین به مساحت حدود  117مترمربع که
سرقفلی مغازهها متعلق به غیر است.
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر )
واگذاری ششدانگ اعیان یک دستگاه
آپارتمان با قدرالسهم از مشاعات و بدون
قدرالسهم از عرصه به انضمام انباری و
پارکینگ غیر مسقف

20,000,000,000

واگذاری سه دانگ منافع صحن گاراژ و دو
باب دفتر و هشت باب مغازه و آپارتمان
فوقانی در ضلع شمال غربی به انضمام
ششدانگ ملکیت با وضع موجود که هر
784,350,000,000
گونه اصالحی و هزینههای مرتبط باآن
برعهده خریداراست.
رفع تصرف برعهده خریدار بوده و انتقال به
صورت وکالتی است(وکالت بالعزل با یکبار
حق توکیل به غیر )
واگذاری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان
مسکونی فاقد انباری و پارکینگ
انتقال به صورت وکالتی است(وکالت
بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر )

108,000,000,000

واگذاری 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
77,000,000,000
واحد مسکونی طبقه دوم متعلق به غیر
میباشد.هرگونه اصالحی برعهده خریدار
میباشد.
انتقال به صورت وکالتی است(وکالت
بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر)
ششدانگ ملکیت (عرصه و اعیان) به
انضمام منافع و حقوق یک دستگاه آپارتمان
درطبقه همکف به مساحت تقریبی 130
مترمربع واقع درضلع جنوبی ساختمان.
متعلق 375,000,000,000
منافع و حقوق مغازهها و آپارتمانها
به غیر میباشد.
انتقال به صورت وکالتی است(وکالت
بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر)
ادامه در صفحه
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آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

21

خیابان انقالب،نبش خیابان
منیری جاوید،مجتمع اداری تجاری
بهمن،پالک ،87طبقه هفتم،واحد
 704به پالك ثبتي  75از 3817
اصلی
(-1066آ)

خیابان  17شهریور  ،نرسیده به
میدان شهدا  ،نبش خیابان کفایی
 22امانی به پالک ثبتی  777از 4676
اصلی
(  - 6995و )

180.94

218.80

آپارتمان اداری

ملکیت

23

افسریه ،خیابان  10متری نیک
انجام ،پالک 279
پالک ثبتی  91363از  4476اصلی
(-3658و)

120

دارد

پهنه R122

24

افسریه ،خیابان  10متری زینی
شاهی ،بین  15متری سوم و بلوار
ولی عصر  ،پالک 12
پالک ثبتی  86929از  4476اصلی
(-7441و)

120

دارد

پهنه R122

25

خیابان جمهوری،روبه روی
ساختمان آلومینیوم،بن بست
مکالئوم،پالک آبی 5و 7به پالك
ثبتي جز  4از  1869اصلی
(-1879آ)

حدود
39

مغازه

خیابان شریعتی  ،ابتدای خیابان
سمیه  ،جنب آژانس آپادانا ،پالک
18 26و 14به پالکهای ثبتی  2،4،6،9از
 6015اصلی
( - 2155و )

حدود
1127

میدان ولیعصر  ،ضلع شمال غربی
میدان  ،نبش بلوار کشاورز،
پاساژ نگین (ساختمان ریگاز
 27سابق) به پالکهای ثبتی  842و
 811و 12از  3745اصلی
(  - 3364و )

حدود
1824

شادآباد ،خیابان وثوقی  ،خیابان
 28شهید جعفری پالک 2انبارفخری به
پالکهای ثبتی  2952از  2اصلی
(-4022و)

5044

دارد

M 112

دارد

پهنه R122

29

خیابان ولی عصر  ،نرسیده به
فاطمی ،نبش کوچه میرهادی ،
ساختمان زندیه  ،پالک  1906به
پالک ثبتی  2041فرعی از 3526
اصلی
( 1350آ )

مغازه

30

میدان امام خمینی ،خیابان الله
زار جنوبی ،نرسیده به کوچه
مهران ،پاساژ الله زار به پالک
ثبتی  2از  902اصلی
(-8658و)

حدود 790

دارد

ملکیت

31

خیابان فردوسی ،خیابان برلن،
نبش کوچه بانک تجارت  ،پاساژ
احیاء به پالک ثبتی  2از  135اصلی
(-6934و)

500

دارد

ملکیت

32

خیابان کریمخان زند  ،ابتدای
خیابان نجات الهی ،نبش کوچه
امانی،پالک ، 287طبقه چهار،
شمال شرقی ،واحد  16به پالک
ثبتی  201از  3288اصلی
(  24/886آ )

حدود
94

33

همت شرق  ،خیابان برادران
محمدی(ریحانی)  ،کوچه احمد
عبادی کنجانی  ،پالک 5
به پالک ثبتی  7007از 44و45
اصلی
(  8182و )

دارد

خیابان امام خمینی  ،بعد از میدان
حسن آباد  ،نبش شرقی خیابان
میردامادی به پالک ثبتی  1از
34
 3191اصلی

شهرک قدس،خیابان ایران
زمین،خیابان مهستان،مرکز
 35تجاری مهستان،طبقه اول،واحد
T54
جزء پالک ثبتی  5525از  74اصلی
( 2482آ)
خیابان شریعتی  ،نرسیده به
خیابان معلم  ،روبهروی فروشگاه
 36اتکا  ،کوچه بینا  ،پالک  ، 8طبقه
اول جنوب غربی به پالک ثبتی
 2230از  6931اصلی
( 2485آ )
خیابان شریعتی  ،نرسیده به
خیابان معلم  ،روبهروی فروشگاه
اتکا  ،کوچه بینا  ،پالک  ، 8طبقه
 37اول جنوب شرقی به پالک ثبتی
 2228از  6931اصلی
( 2486آ )
خیابان شریعتی  ،نرسیده به
خیابان معلم  ،روبهروی فروشگاه
اتکا  ،کوچه بینا  ،پالک  ، 8طبقه
 38اول شمالی به پالک ثبتی  2226از
 6931اصلی
( 2487آ )

173

3434

دارد

واگذاری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان
اداری دارأی سه اتاق به انضمام یک واحد
پارکینگ
واگذاری ششدانگ ملکیت به انضمام
منافع یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول
روی مغازههای ضلع جنوب غربی با وضع
موجود که هر گونه اصالحی و هزینههای
مرتبط باآن برعهده خریدار است.انتقال به
صورت وکالتی است(وکالت بالعزل با یکبار
حق توکیل به غیر )
منافع الباقی مغازهها متعلق به غیر است.
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب
ساختمان دوطبقه مسکونی با وضع موجود
که هرگونه اصالحی و هزینههای مرتبط با
آن برعهده خریدار است .اخذ رأی زمین
شهری موضوع کمیسیون ماده  12و همچنین
کمیسیون ماده  7شهرداری و هزینههای
مربوط به آن در صورت لزوم برعهده
خریدار میباشد  .انتقال به صورت وکالتی
است(وکالت بالعزل با یکبار حق توکیل
به غیر )
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک
باب ساختمان دوطبقه مسکونی و یک باب
مغازه با وضع موجود که هرگونه اصالحی
و هزینههای مرتبط با آن برعهده خریدار
است .اخذ رأی زمین شهری موضوع
کمیسیون ماده  12و همچنین کمیسیون
ماده  7شهرداری و هزینههای مربوط به آن
در صورت لزوم برعهده خریدار میباشد
 .انتقال به صورت وکالتی است(وکالت
بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر )
واگذاری ششدانگ سرقفلی(منافع مورد
اجاره) دو باب مغازه متصل به هم با وضع
موجود جهت شغل مبل سازی .
انتقال به صورت وکالتی است(وکالت
بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر )
اخذ رضایت مالک برعهده خریدار است .
واگذاری دو دانگ مشاع از ششدانگ
با وضع موجود که هرگونه اصالحی و
هزینههای مرتبط با آن برعهده خریدار
است .اخذ رأی زمین شهری موضوع
کمیسیون ماده  12و همچنین کمیسیون
ماده  7شهرداری و هزینههای مربوط به آن
در صورت لزوم برعهده خریدار میباشد
 .انتقال به صورت وکالتی است(وکالت
بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر )
واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی (عرصه و اعیان کل ساختمان
با منافع طبقات و صرف ًا ملکیت واحدهای
تجاری ) به استثناء سرقفلی مغازههای تجاری
همکف که هرگونه اصالحی برعهده خریدار و
انتقال به صورت وکالتی است
( وکالت بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر )
در صورت اقدام شورأی پاساژ به شرکت
در مزایده ،اولویت خرید با شورأی پاساژ
میباشد.
واگذاری ششدانگ محل انبار فخری با وضع
موجود که هرگونه اصالحی برعهده خریدار
میباشد .اخذ رأی زمین شهری موضوع
کمیسیون ماده  12و همچنین کمیسیون ماده
 7شهرداری و هزینههای مربوط به آن در
صورت لزوم برعهده خریدار میباشد .
تکمیل و امضا فرم الحاقیه ضروری است
انتقال به صورت وکالتی (وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر)
واگذاری ششدانگ سرقفلی دو باب مغازه
متصل بهم شامل همکف به مساحت تقریبی
 185مترمربع و بالکن به مساحت تقریبی 153
مترمربع و زیرزمین به مساحت تقریبی 437
مترمربع جهت شغل مبل فروشی یا اجناس
لوکس مجاز یا پوشاک که اخذ رضایت مالک
برعهده خریدار میباشد .
انتقال به صورت وکالتی (وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر)
واگذاری ششدانگ ملکیت پاساژ الله
زار با وضع موجود که هر گونه اصالحی و
هزینههای مرتبط باآن برعهده خریداراست.
منافع کلیه سرقفلیها متعلق به غیر بوده
و انتقال به صورت وکالتی( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر )
واگذاری ششدانگ ملکیت پاساژ احیاء
با وضع موجود که هر گونه اصالحی و
هزینههای مرتبط باآن و به طور کلی کلیه
ی هزینههای متعلقه اعم از شهرداری و ...
برعهده خریداراست.
منافع واحدهای استیجاری متعلق به غیر
بوده و انتقال به صورت وکالتی( وکالت
بالعزل با یکبار حق توکیل به غیر )
واگذاری ششدانگ ملکیت یک دستگاه
آپارتمان اداری که منافع سرقفلی متعلق به
غیر میباشد.

پهنه R122

پهنه
M114

52,630,000,000

79,520,000,000

41
45,500,000,000
42

45,450,000,000

35,000,000,000

45
295,100,000,000
46

حکیمیه،خیابان بهشت،نبش
خیابان ارکیده،مجتمع تجاری
بهشت،طبقه همکف،واحد9
( 1662آ)
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه اول  ،واحد 20
 1634آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه اول  ،واحد 24
 1635آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه دوم  ،واحد 2
 1636آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه دوم  ،واحد 3
 1637آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه دوم  ،واحد 5
 1638آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه دوم  ،واحد 19
 1639آ

4,370,000,000,000

47

1,145,000,000,000

بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
 48تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه دوم  ،واحد 20
 1640آ

49

590,200,000,000
50

710,000,000,000

51

431,300,000,000

52

9,920,000,000

واگذاری یک قطعه زمین که هر گونه
اصالحی و هزینههای آن در صورت وجود
برعهده خریدار میباشد.
اخذ رأی زمین شهری موضوع کمیسیون
ماده  12و هزینههای مربوط به آن در صورت
لزوم برعهده خریدار میباشد .
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل
80,350,000,000
با یکبار حق توکیل به غیر ) و رفع تصرف
برعهده خریدار است .
در صورت اقدام متصرف به شرکت در
مزایده ،الویت خرید درشرایط مساوی
با متصرف میباشد .درصورت لزوم اخذ
کمیسیون ماده  7شهرداری /هزینههای
مربوط به آن  :بهعهده خریدار میباشد.
واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی (عرصه و اعیان کل ساختمان بدون
درنظر گرفتن هرگونه حقوق مکتسبه در
ملک و بدون در نظر گرفتن هرگونه سرقفلی
مغازه واقع در ملک ) با وضع موجود که
هرگونه اصالحی برعهده خریدار است ،
انتقال به صورت وکالتی ( وکالت بالعزل
تصرف 3,292,000,000,000
با یکبار حق توکیل به غیر ) و رفع
برعهده خریدار میباشد.کلیه مسئولیتها
و هزینههای مربوط به اخذ تاییدات مربوط
به رأی زمین شهری (موضوع کمیسیون ماده
 12قانون زمین شهری) و همچنین کمیسیون
ماده  7شهرداری برعهده خریدار میباشد.
تکمیل و امضا فرم الحاقیه ضروری است

حدود
37

مغازه

46,540,000,000

94.50

آپارتمان

واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک
دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری
واقع در سمت جنوب غربی طبقه اول به
انضمام یک باب انباری .
تخلیه مستأجر برعهده خریدار است .

25,930,000,000

94.50

آپارتمان

واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک
دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری
واقع در سمت جنوب شرقی طبقه اول به
انضمام یک باب انباری .
تخلیه مستأجر برعهده خریدار است .

25,930,000,000

واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک
دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری
واقع در سمت شمالی طبقه اول به انضمام
یک باب انباری .
تخلیه مستأجر برعهده خریدار است .

25,761,000,000

92.28

43

44

واگذاری ششدانگ سرقفلی و ملکیت
یک واحد تجاری-فاقد انباری و پارکینگ -
انتقال پس از صدور صورتمجلس تفکیکی

آپارتمان

خیابان شریعتی  ،نرسیده به
خیابان معلم  ،روبهروی فروشگاه
 39اتکا  ،کوچه بینا  ،پالک  ، 8طبقه
دوم جنوب غربی به پالک ثبتی
 2236از  6931اصلی
( 2488آ )
خیابان شریعتی  ،نرسیده به
خیابان معلم  ،روبهروی فروشگاه
اتکا  ،کوچه بینا  ،پالک  ، 8طبقه
 40دوم جنوب شرقی به پالک ثبتی
 6029از  6931اصلی
( 2489آ )

53

54

55

56

57

بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه دوم  ،واحد 22
 1641آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 3
 1642آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 4
 1643آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 5
 1644آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 13
 1645آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 22
 1646آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 21
 1647آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 28
 1648آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 25
 1649آ

بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
 58تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 15
 1650آ
بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
 59تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه سوم  ،واحد 23
 1651آ

60

61

واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک
دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری
واقع در سمت جنوب غربی طبقه دوم به
انضمام یک باب انباری .
تخلیه مستأجر برعهده خریدار است .

25,880,000,000

94.50

آپارتمان

واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک
دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری
واقع در سمت جنوب شرقی طبقه دوم به
انضمام یک باب انباری .
تخلیه مستأجر برعهده خریدار است .

26,703,000,000

11.44

مغازه

واگذاری ششدانگ ملکیت و سرقفلی یک
واحد تجاری به صورت وکالتی که اخذ سند
برعهده خریدار است .

7,500,000,000

94.50

آپارتمان

45.71

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی واحد شماره
20
اجاره بها ماهیانه 10،850،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

36,871,000,000

87.69

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی واحد شماره
24
اجاره بها ماهیانه 19،000،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

72,680,000,000

16.45

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی واحد شماره 2
اجاره بها ماهیانه 3،500،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

12,431,000,000

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی واحد شماره 3
اجاره بها ماهیانه 3،800،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

17.68

16.16

25.57

25.57

مغازه

مغازه

مغازه

13,360,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی واحد شماره 5
اجاره بها ماهیانه 3،450،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

12,212,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی واحد شماره 19
اجاره بها ماهیانه 5،500،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

19,100,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 20
اجاره بها ماهیانه 4،850،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

17,700,000,000

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 22
اجاره بها ماهیانه 8،100،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

28,424,000,000

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 3
اجاره بها ماهیانه 3،000،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

10,654,000,000

20.82

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 4
اجاره بها ماهیانه 3،650،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

13,200,000,000

14.67

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 5
اجاره بها ماهیانه 2،570،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

9,300,000,000

17.96

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 13
اجاره بها ماهیانه 3،150،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

11,383,000,000

34.73

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 22
اجاره بها ماهیانه 6،850،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

23,710,000,000

19.37

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 21
اجاره بها ماهیانه 3،800،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

13,100,000,000

22.61

مغازه

واگذاری ششدانگ سرقفلی واحد شماره
28
اجاره بها ماهیانه 4،300،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

14,931,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 25
اجاره بها ماهیانه 7،300،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

24,910,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 15
اجاره بها ماهیانه 3،650،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

13,400,000,000

36.03

17.17

36.97

20.82

25.39

بزرگراه شهید سلیمانی،بین
امام علی و صیاد شیرازی،مجتمع
تجاری دنیای نور ،جزء پالک ثبتی
 300فرعی از  48اصلی
طبقه دوم  ،واحد 27
 1652آ

36.03

خیابان آذربایجان  ،بین خوش و
رودکی  ،پالک 780
پالک ثبتی  475از  1605اصلی
 2604آ

52.80

مغازه

مغازه

مغازه

مغازه

ملکیت

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 23
اجاره بها ماهیانه 5،000،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

17,330,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی
واحد شماره 27
اجاره بها ماهیانه 7،700،000
شغل به درخواست خریدار و متناسب با
عرف پاساژ

27,230,000,000

واگذاری ششدانگ ملکیت یک باب مغازه
با وضع موجود که منافع سرقفلی متعلق به
غیر میباشد.
انتقال به صورت وکالتی و کلیه ی هزینههای
احتم ًا لی (شهرداری و غیره ) برعهده خریدار
میباشد .

13,960,000,000

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

R122
G322
تثبیت شده فضای سبز

حدود
24،815

63

شهرری،خیابانابنبابویه،پاساژ
تجاری نمونه امین،پالک 73
طبقه همکف  ،مغازه شماره  104به
پالک ثبتی  120.4739قطعه 69
تفکیکی
 1567آ

18.30

64

شهرری،خیابان ابن بابویه،پاساژ
تجاری نمونه امین،پالک 73
طبقه همکف  ،مغازه شماره 80
به پالک ثبتی  120.4744قطعه
 91تفکیکی
 1568آ

15.90

65

شهرری،خیابان ابن بابویه،پاساژ
تجاری نمونه امین،پالک 73
طبقه همکف  ،مغازه شماره  94به
پالک ثبتی  120.4755قطعه 114
تفکیکی
 1565آ

66.39

66

شهرری،خیابان ابن بابویه،پاساژ
تجاری نمونه امین،پالک 73
طبقه همکف  ،مغازه شماره  90به
پالک ثبتی  120.4752قطعه 110
تفکیکی
 1566آ

35.32

67

خیابان درکه  ،نرسیده به بانک
تجارت  ،کوچه الله به پالکهای
ثبتی 824و24و 23از  69اصلی
 1132و

حدود
2507

G312

68

مالصدرا ،خیابان شیخ
بهایی،خیابان کولیوند،انتهای بن
بست شبنم،پالک 11
جزء پالک ثبتی  2914از  70اصلی
 8643و

حدود
250

R122

دارد

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
69
شماره دو
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
26

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 70آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره سیزده
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
26

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
71
شماره چهاردهم
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
26

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 72آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره دوازدهم
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
23

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 73آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره یازدهم
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
23

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 74آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره ده
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
27

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 75آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره نه
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
26

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 76آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره هشت
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
31

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 77آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره هفت
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
26

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 78آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره سه
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
27

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 79آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره شش
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
14

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 80آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره پنج
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
26

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
81
شماره چهار
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
25

ساختمان

خیابان جمهوری،بین خیابانهای
شیخهادی و حافظ،پاساژ
 82آلومینیوم،طبقه یازدهم،اتاق
شماره یک
پالک ثبتی1،2،3،9،11،13،14فرعی از
 1808و  1866اصلی

حدود
23

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

واگذاری ششدانگ ملکیت و سرقفلی
یکباب مغازه به انضمام یک باب پارکینگ .
انتقال به صورت وکالتی( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر) و اخذ سند برعهده
خریدار است .

8,100,000,000

واگذاری ششدانگ ملکیت و سرقفلی
یکباب مغازه به انضمام یک باب پارکینگ .
انتقال به صورت وکالتی( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر) و اخذ سند برعهده
خریدار است .

6,700,000,000

واگذاری ششدانگ ملکیت و سرقفلی
یکباب مغازه به انضمام یک باب پارکینگ .
انتقال به صورت وکالتی( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر) و اخذ سند برعهده
خریدار است .

26,300,000,000

واگذاری ششدانگ ملکیت و سرقفلی
یکباب مغازه به انضمام یک باب پارکینگ .
انتقال به صورت وکالتی( وکالت بالعزل با
یکبار حق توکیل به غیر) و اخذ سند برعهده
خریدار است .

14,100,000,000

واگذاری ششدانگ سه قطعه زمین
مشجر با وضع موجود که هرگونه اصالحی
برعهده خریدار بوده و کلیه مسئولیتها و
هزینههای مربوط به اخذ تاییدات مربوط به
رأی زمین شهری (موضوع کمیسیون ماده 1,065,765,000,000
 12قانون زمین شهری) و همچنین کمیسیون
ماده  7شهرداری برعهده خریدار میباشد.
انتقال به صورت وکالتی (وکالت بالعزل با
یکبارحق توکیل به غیر)
واگذاری عرصه و اعیان ساختمان دو طبقه
با وضع موجود که هرگونه اصالحی برعهده
خریدار بوده و کلیه مسئولیتها و هزینههای
مربوط به اخذ تاییدات مربوط به رأی زمین
شهری (موضوع کمیسیون ماده  12قانون زمین
شهرداری 212,565,000,000
شهری) و همچنین کمیسیون ماده 7
برعهده خریدار میباشد.
اخذ سند برعهده خریداراست (خریداربه
اداره ثبت جهت اخذ سند ازطریق قانون تعیین
تکلیف امالک فاقد سند معرفی می گردد)
واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

8,800,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

8,840,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

8,800,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

7,860,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

7,900,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

9,100,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

8,900,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

10,400,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

8,810,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

9,300,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  4.000.000ریال

4,665,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

8,600,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

8,600,000,000

واگذاری ششدانگ سرقفلی یک باب اتاق
اداری با اجاره بهای ماهیانه  7.000.000ریال

7,900,000,000

رديف

شرق به غرب بزرگراه
همت،خروجی اشرفی
اصفهانی،کوچه باغچه پونک،محل
باغ متروکه  ،واگذاری ششدانگ
 35 62قطعه زمین مشجر فروعات از
پالک  118اصلی
قطعات  1الی 35
کد فروش (_3942و)

واگذاری ششدانگ  35قطعه زمین با وضع
موجود که هرگونه اصالحی و رفع تصرف و
جوابگویی به شهرداری به لحاظ وقوع بعضی
از پالکها در حریم اتوبان و برق فشار قوی
برعهده خریدار است  .کلیه مسئولیتها و
هزینههای مربوط به اخذ تاییدات مربوط
به 10,100,000,000,000
رأی زمین شهری (موضوع کمیسیون ماده
 12قانون زمین شهری) و همچنین کمیسیون
ماده  7شهرداری برعهده خریدار میباشد.
انتقال به صورت وکالتی (وکالت بالعزل با
یکبارحق توکیل به غیر)
تکمیل و امضا فرم الحاقیه ضروری است

شهرستانهای استان تهران و سمنان
آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

1

سمنان -مهدیشهر -شهمیرزاد-
منطقه عباس آباد  /به پالک
ثبتی2926.402- 2926.401
2926.404- 2926.4032926.406- 2926.4052926.408- 2926.4072926.414- 2926.409-

72271.57

ندارد

2

سمنان  -مهدیشهر -شهمیرزاد-
منطقه پرور-ابتدای جاده
مرکک -جنب باغ آقای درویش /
به پالک ثبتی94.240

24800.25

ندارد

زمین مزروعی /خارج از
محدودههادی روستا

سمنان  -مهدیشهر  -شهمیرزاد-
روستای سرآور  /به پالک
3
ثبتی123.107

2347.81

ندارد

زمین مزروعی /خارج از
محدودههادی روستا

چهاردانگ مشاع از ششدانگ /یک قطعه
زمین مزروعی با وضع موجود /رفع تصرف
با خریدار /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد  /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

4

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

2252.56

ندارد

زمین مزروعی /خارج از
محدودههادی روستا

چهاردانگ مشاع از ششدانگ /یک قطعه
زمین بهصورت مزروعی با وضع موجودو رفع
تصرف با خریدار است/واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد.

1,000,000,000

5

شهمیرزاد -ییالق هفت خوانی/
به پالک ثبتی127.1

18375

ندارد

زمین مزروعی /خارج از
محدودههادی روستا

دو دانگ و چهارچهلم دانگ مشاع از
ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
رفع تصرف با خریدار/واگذاری بهصورت
وکالتی /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد.

17,000,000,000

زمین مزروعی /خارج از
محدودههادی روستا

ششدانگ /هفت قطعه زمین با وضع
موجود /واگذاری به صورت وکالتی
میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

45,600,000,000

زمین مزروعی /خارج از
محدودههادی روستا

ششدانگ  /شش قطعه زمین با وضع
موجود /واگذاری به صورت وکالتی میباشد
/تکمیل نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

6

7

كيلومتر5جاده ساوه
شهرك گلشهرمنطقه قاسم
آبادخشكه,جنب اطاق سازي وفا /
به پالک ثبتی-8.1677- 8.1676
8.1680- 8.1679- 8.1678
8.1682- 8.1681كيلومتر5جاده ساوه
شهرك گلشهرمنطقه قاسم
آبادخشكه,جنب اطاق سازي وفا /
به پالک ثبتی8.1688- 8.1687
8.1691- 8.1690- 8.16898.1692-

900

540

اعيان(مترمربع)

ندارد

ندارد

ميزان مالكيت  /توضيحات

قیمت(ریال)

نوع ملك (كاربري)

زمین مزروعی /خارج از
محدودههادی روستا

پالك ثبتي  409الی  22( 2926.401سهم از 56
سهم مشاع از ششدانگ  9قطعه زمین )
/پالك ثبتي  414فرعی یک رشته قنات
( 11سهم از  56سهم)/واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد
 /تکمیل نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

26,400,000,000

ششدانگ /یک قطعه زمین بهصورت
مزروعی و دارای چند اصله درخت با
وضع موجود/واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

23,000,000,000

1,200,000,000

21,850,000,000

كيلومتر5جاده ساوه
شهرك گلشهرمنطقه قاسم
آبادخشكه,جنب اطاق سازي وفا
 /به پالک ثبتی8.1694- 8.1693
8.1697- 8.1696- 8.1695-

540

ندارد

زمین مزروعی /خارج از
محدودههادی روستا

ششدانگ /پنج قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی میباشد /تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

22,600,000,000

9

كهريزك ,خ مطهري ،خيابان شهيد
بهشتي ،کوچه صبا /به پالک ثبتی
جزء 89.47
پالک شهرداری  10و 12

284.32

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

28,400,000,000

10

كهريزك ,خ مطهري ،خيابان شهيد
بهشتي ،کوچه صبا /به پالک ثبتی
جزء 89.47
پالک شهرداری  6و 8

246.59

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

24,930,000,000

11

كهريزك ,خ مطهري ،خيابان شهيد
بهشتي ،کوچه صبا /به پالک ثبتی
جزء 89.47
پالک شهرداری  2و 4

271.01

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

29,100,000,000

12

ورامین  ،روستای علی آباد
فرسوده (چاه آب باغخواص)
 /به پالک ثبتی- 67.3.25
66.3.25

زمین  /معبر-اداری-
پارک وفضای سبز-
تاسیسات

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

8

4810.50

215

105,000,000,000

پاکدشت ،خیابان عالمه طباطبایی،
نبش خیابان مرصاد مجتمع
 13یاس سفید(استخر)  /به پالک
ثبتی33.6313

2030.8

1200

ششدانگ /استخربا وضع موجود/واگذاری
استخر -/کاربری
آموزش به صورت وکالتی میباشد  /تکمیل نمودن 247,311,000,000
عالی و تحقیقات و فناوری
فرم الحاقیه الزامیمیباشد

پاکدشت ،خیابان مطهری ،نرسیده
به میدان شهدای گمنام  /به
14
پالک ثبتی31.964.983

2493.73

حدود 500

ششدانگ /یک قطعه زمین مشجر و
محصور دارای ساختمان اداری به همراه
زمین  /فرهنگی  -شهری آب و برق و گاز بوده است با وضع موجود 477,000,000,000 /
واگذاری به صورت وکالتی میباشد /تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

15

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/171/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

16

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/181/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

17

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/182/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

18

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/183/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

19

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/184/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/185/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/186/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/187/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

20

21

22

396.88

196.31

180

زمین  /اداری-تجاری

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

7,920,000,000

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

7,980,000,000

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

8,100,000,000

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

8,100,000,000

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

8,200,000,000

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

زمین  /مسکونی

زمین  /مسکونی

زمین  /مسکونی

27,520,000,000

9,320,000,000

7,860,000,000

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

23

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/188/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

8,650,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع
غربی ورودی روستای کردزار
323/و324و325و /326به
46
پالک ثبتی-46.3190 -46.3189
46.3192 -46.3191

2637.6

24

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/189/به پالک
ثبتی جزء 6310.6311/33

170.29

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

10,970,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع
غربی ورودی روستای کردزار /
351 47و352و353و/354به پالک
ثبتی-46.3214 -46.3213
46.3216 -46.3215

2068.7

25

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/191/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

219.5

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

10,230,000,000

ندارد

ندارد

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

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع
غربی ورودی روستای کردزار
378/ 48و379و380و /381به پالک
ثبتی-46.3239 -46.3238
46.3241 -46.3240

1971.1

ندارد

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

مشاع از ششدانگ  4 /قطعه زمین با وضع
موجود بدون حقابه/ازمساحت کل4284متر
مربع به میزان1646.4متر مربع در حریم
لوله گاز میباشد/واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد
مشاع از ششدانگ  4 /قطعه زمین با
وضع موجود بدون حقابه  /ازمساحت
کل3403متر مربع به میزان1334.3متر
مربع در حریم لوله گاز میباشد/واگذاری
بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد
مشاع از ششدانگ  4 /قطعه زمین با
وضع موجود بدون حقابه /ازمساحت
کل3064.3متر مربع به میزان1093.2متر
مربع در حریم لوله گاز میباشد/واگذاری
بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد

39,150,000,000

26,400,000,000

27,100,000,000

26

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/193/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

160

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

6,400,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 49ورودی روستای کردزار/317/به
پالک ثبتی46.3183

1326

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود
بدون حقابه /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد/.تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

14,000,000,000

27

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/192/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

160

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

6,400,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 50ورودی روستای کردزار/318/به
پالک ثبتی46.3184

1071

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود
بدون حقابه  /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد/.تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

12,000,000,000

28

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/195/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ  /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

7,200,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 51ورودی روستای کردزار/360/به
پالک ثبتی46.3222

861

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود
بدون حقابه /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد/.تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

10,500,000,000

29

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/194/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

7,200,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 52ورودی روستای کردزار/362/به
پالک ثبتی46.3224

1066

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود
بدون حقابه  /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

13,500,000,000

30

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/197/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

7,200,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 53ورودی روستای کردزار/372/به
پالک ثبتی46.3232

753.9

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود
بدون حقابه /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

10,100,000,000

31

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/198/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

7,200,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 54ورودی روستای کردزار/373/
به پالک ثبتی46.3233

758.1

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود
بدون حقابه  /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

10,100,000,000

32

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/196/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

180

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

7,200,000,000

شهریار-خادم آباد  ،بلوار رسول
اکرم  ،خیابان الله  14شرقی
55
 /446/به پالک ثبتی53.1969

1888

ندارد

زمین /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع
موجودکه  54متر مربع اصالحی دارد که
بهعهده خریدار میباشد/واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

85,900,000,000

33

پاکدشت بلوار پارچین-شهرک
مسکونی شاه بیگ/199/به پالک
ثبتی جزء 33.6310.6311

196.78

ندارد

زمین  /مسکونی

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

8,350,000,000

56

34

دماوند ,قريه وادان/به پالک
ثبتی72.484

2222

ندارد

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
فاقد کاربری و طرح مصوب واگذاری به صورت وکالتی /تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

سرآسیاب  ،بلوارمطهری  ،میدان
 9دی  ،خیابان آزادگان  ،روبروی
بازار بزرگ دلناز  ،جنب پارکینگ
شبانه روزی-کنسروسازی
سابق/381/به پالک ثبتی
43.1477

4400

55

زمین  /باغات

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
دارای 802.20مترمربع اصالحی میباشد/
نمودن 125,500,000,000
واگذاری بهصورت وکالتی /تکمیل
فرم الحاقیه الزامیمیباشد.

66,670,000,000

57

صفادشت-روبروی شهرداری
صفادشت  ،خیابان رعنا  ،خیابان
کاج  ،کاج  /66/ 5به پالک
ثبتی22.58

1500

ندارد

زمین  /در حریم شهرو
فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود /
واگذاری بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

18,321,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 35ورودی روستای کردزار/209/به
پالک ثبتی46.3077

1071

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع
موجودبدون حقابه  /واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد.تکمیل فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

20,000,000,000

58

صفادشت-روبروی شهرداری
صفادشت  ،خیابان رعنا  ،خیابان
کاج  /8/ ،به پالک ثبتی22.92

1485

ندارد

زمین  /در حریم شهرو
فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

21,988,260,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 36ورودی روستای کردزار/302/به
پالک ثبتی46.3168

1071

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود
بدون حقابه  /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد.تکمیل فرم الحاقیه الزامیمیباشد

20,500,000,000

59

صفادشت-روبروی شهرداری
صفادشت  ،خیابان رعنا  ،خیابان
کاج  /9/ ،به پالک ثبتی22.93

1605

ندارد

زمین  /در حریم شهرو
فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود /
واگذاری بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

23,872,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 37ورودی روستای کردزار/327/به
پالک ثبتی46.3193

1071

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع
موجودبدون حقابه  /واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد/تکمیل فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

20,500,000,000

60

صفادشت-روبروی شهرداری
صفادشت  ،خیابان رعنا  ،خیابان
کاج /10 / ،به پالک ثبتی22.94

1605

ندارد

زمین  /در حریم شهرو
فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود /
واگذاری بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

23,872,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 38ورودی روستای کردزار/330/به
پالک ثبتی46.3196

1275

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع
موجودبدون حقابه /واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد/.تکمیل فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

23,310,000,000

61

صفادشت-روبروی شهرداری
صفادشت  ،خیابان رعنا  ،خیابان
کاج  /64/ ،به پالک ثبتی22.45

1500

ندارد

زمین  /در حریم شهرو
فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

21,950,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 39ورودی روستای کردزار/350/به
پالک ثبتی46.3212

820

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع
موجود بدون حقابه  /واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد/تکمیل فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

16,500,000,000

62

صفادشت-روبروی شهرداری
صفادشت  ،خیابان رعنا  ،خیابان
کاج  /68/به پالک ثبتی22.56

1500

ندارد

زمین  /در حریم شهرو
فاقد کاربری

ششدانگ یک قطعه زمین با وضع موجود/
واگذاری بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل
نمودن فرم الحاقیه الزامیمیباشد

18,321,000,000

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع غربی
 40ورودی روستای کردزار/382/به
پالک ثبتی46.3242

964.5

درختان مثمر

زمین  /درحریم شهر
(حوزه استحفاظی)

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع
موجود بدون حقابه /واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد/تکمیل فرم الحاقیه
الزامیمیباشد.

18,400,000,000

شهریار-قریه بکه ،بلوار رسول
 63اکرم(ص) ،جنب امامزاده11 /و/12
به پالک ثبتی  663و  664فروعات
از  79اصلی

4059

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

مشاع از ششدانگ  3/قطعه زمین با
وضع موجود بدون حقابه /ازمساحت
کل3327متر مربع به میزان1554.8متر
مربع در حریم لوله گاز میباشد/واگذاری
بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد

34,200,000,000

41

جاده شهریار به مالرد ،
ضلع غربی ورودی روستای
کردزار 210/و211و /212به پالک
ثبتی-46.3079 -46.3078
46.3080

1772.2

42

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع
غربی ورودی روستای کردزار
214/و215و216و /217به پالک
ثبتی-46.3083 -46.3082
46.3085-46.3084

ندارد

64

2647.6

ندارد

مشاع از ششدانگ 4 /قطعه زمین با وضع
موجود بدون حقابه /ازمساحت کل4284متر
باغ/درحریم شهر
مربع به میزان1600.4متر مربع در حریم
(حوزه استحفاظی) و
قسمتی نیز در حریم لوله لوله گاز میباشدواگذاری بهصورت وضع
وکالتی میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
گاز واقع شده است
الزامیمیباشد

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع
غربی ورودی روستای کردزار
256/ 43و257و258و /259به پالک
ثبتی-46.3151 -46.3150
46.3152-46.3153

2608.6

ندارد

مشاع از ششدانگ 4 /قطعه زمین با وضع
موجود بدون حقابه /ازمساحت کل4284متر
باغ/درحریم شهر
مربع به میزان1675.4متر مربع در
(حوزه استحفاظی) و
حریم 34,500,000,000
لوله گاز میباشد/واگذاری بهصورت
قسمتی نیز در حریم لوله
وکالتی میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
گاز واقع شده است
الزامیمیباشد

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع
غربی ورودی روستای کردزار
267/و268و269و270و /271به
پالک ثبتی-46.3116 -46.3161
46.3119 -46.3118 -46.3117

3701.8

جاده شهریار به مالرد  ،ضلع
غربی ورودی روستای کردزار
303/ 45و304و305و /306به پالک
ثبتی-46.3170 -46.3169
46.3172 -46.3171

2634.8

44

ندارد

ندارد

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

مشاع از ششدانگ  5/قطعه زمین با
وضع موجود بدون حقابه  /ازمساحت
کل5355متر مربع به میزان1653.2متر
مربع در حریم لوله گاز میباشد/واگذاری
بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد

مشاع از ششدانگ  4/قطعه زمین با وضع
موجود بدون حقابه /ازمساحت کل4284متر
زمین/درحریم شهر
مربع به میزان1649.1متر مربع در حریم
(حوزه استحفاظی) و
لوله گاز میباشد/واگذاری بهصورت
قسمتی نیز در حریم لوله
وکالتی میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
گاز واقع شده است
الزامیمیباشد

شهریار-بلوارنواب صفوی-میدان
نواب صفوی-انتهای بلوار معرفت-
ساختمان اداری گلسار ،طبقه4
واحد /13به پالک ثبتی 49.19223

-

حدود  200متر مربع

91.84

36,500,000,000
جاده قدیم تهران-کرج-بزرگراه
فتح ،کیلومتر  ، 17پارکینگ
65
ولیعصر /10/به پالک ثبتی 16.62

66

43,100,000,000
67

40,995,000,000

شهریار-فاز  6اندیشه/به پالک
ثبتی  107پالک فرعی از  1اصلی
شهریار-خادم آباد ،بلوار
رسول اکرم  ،بین دهم و
دوازدهم شرقی ،روبروی اداره
پست/368/به پالک ثبتی
53.6161

جاده شهریار به رباط کریم ،بعد از
 68میدان فردوسیه ،قصطانک(محل
ملکی مرغ خانگی)/1/به پالک
ثبتی جزء 74.467

59495

120043

2812

43710

ندارد

ندارد

ندارد

-

ششدانگ  /ملک مزبور دارای 2
سندمالکیت بهصورت ششدانگ که پالک
 79.663به مساحت 2019مترمربع و پالک
زمین /خانه بهداشت
هادی  79.664به مساحت 2040مترمربع بهصورت
داخل محدوده طرح
چهاردیواری با وضع موجودو در قالب یک
مصوب روستا
ملک بوده  /واگذاری بهصورت وکالتی
میباشد./تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد
ششدانگ /یک دستگاه آپارتمان اداری
به مساحت 91,84مترمربع ،به انضمام
پارکینگ و بالکن پیشرفته  ،دارای سند تک
برگ و انشعابات آب،برق،گاز اختصاصی و
 2خط تلفن بوده و ساختمان موردنظر دارای
آپارتمان  /اداری
آسانسور و قدر السهم مشاع میباشد /
واگذاری با وضع موجود وبهصورت وکالتی
میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد
ششدانگ /یک قطعه زمین که دارای
متصرفین بوده که رفع تصرف بهعهده
زمین  /کشاورزی-زراعی خریدار میباشد /واگذاری با وضع موجود
و بهصورت وکالتی میباشد/تکمیل نمودن
فرم الحاقیه الزامیمیباشد
زمین /مسکونی با پهنه ششدانگ 107 /پالک ثبتی فرعی متعدد از
یک اصلی دارای حرایم تاسیسات برق و گاز
کم-مسکونی با پهنه
بوده  /واگذاری با وضع موجود وبهصورت
زیاد-فضای سبز-
وکالتی میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
محدوده معابر-فاقد
الزامیمیباشد
کاربری -حریم تاسیسات

زمین /ورزشی

زمین  /فاقد کاربری و
طرح مصوب

ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع موجود/
قسمتی از ملک موصوف دارای متصرف بوده
و بخشی از ملک نیز در گذر اصالحی خیابان
قرار گرفته است  /واگذاری بهصورت
وکالتی میباشد/تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد

195,970,000,000

14,792,000,000

962,260,000,000

1,800,000,000,000

103,610,000,000

مشاع از ششدانگ /یک قطعه زمین با وضع
موجود  /واگذاری بهصورت وکالتی صورت
218,550,000,000
میپذیرد و رفع تصرف بهعهده خریدار
میباشد /تکمیل نمودن فرم الحاقیه
الزامیمیباشد
ادامه در صفحه

		

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

استان البرز

1250

18

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

1250

داردمتعلقبهمتصرف
میباشد

چهارباغ،بلواراصلی،خیابانسردخانه
زرین دشت نبش خیابان30متری-
پالک ثبتی،367.6190قطعه528

2236

دارد متعلق به غیر
میباشد

2730

دارد متعلق به غیر
میباشد

ردیف

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

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك/كاربري

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.74قطعه10

2925

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

103,710,000,000

2

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.78قطعه14

3175

_

زمین/حملونقلوانبارداری

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

80,920,000,000

19

3

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.79قطعه15

3175

_

زمین/حملونقلوانبارداری

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

91,500,000,000

چهارباغ،بلواراصلی،خیابانسردخانه
 20زرین دشت نبش خیابان30متری-
پالک ثبتی،367.6136قطعه441

4

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.741قطعه66

849

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

34,350,000,000

5

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.740قطعه65

726

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

32,177,000,000

6

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.737قطعه62

849

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

34,350,000,000

7

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.736قطعه61

726

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

32,177,000,000

8

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.733قطعه58

849

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

34,335,000,000

9

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.732قطعه57

726

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

32,200,000,000

10

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.729قطعه54

849

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

34,350,000,000

11

کرج،حصارک،بعدازپلهوایی،منطقه
پیشاهنگی،خیابانشهیدباکری،کوچه
قائم-پالک،142.728قطعه53

726

_

زمین/مسکونیپهنهR112

ششدانگ /واگذاری باشرأیط وضع موجود
خواهدبود.

32,177,000,000

12

1000مترمربع به
کرج،جادههشتگرد،قریه
انضمام یک سهم از
کردان،شمالاتوبانتهران
قزوین،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
 13قزوین،جنبآردستاره-پالکهای 686سهم سه دانگ
ثبتی137.6740و،137.11467قطعات مشاع از ششدانگ
زمین قطعه116
158و116

_

14

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

_

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

17

21

چهارباغ،بلواراصلی،بعدازخیابان
سردخانهزریندشت،نرسیده
بهکالنتری-پالکثبتی
،367.6237قطعه633

چهارباغ،انتهایخیابانگلستان 5و-6
22
پالکثبتی،367.7512قطعه200

23

24

25

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

زمین/خارج از محدوده در
حریمشهرکوهساروفاقد
کاربری

چهارباغ،خیابانپرنیاخاور،بعد
ازچهارراهچهارم-پالکثبتی
،367.6929قطعه1633

چهارباغ،بلوارشورا،منطقهبیسیم-
پالک ثبتی،367.7186قطعه85

3300

1925.5

1950

1800

چهارباغ،بلوارشورا،منطقهبیسیم-
پالک ثبتی،367.7185قطعه84

1800

27

26

ششدانگ وسه دانگ /ملک دارأی 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 شرأیط وضع موجودمیباشد
ششدانگ وسه دانگ /ملک دارأی 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 شرأیط وضع موجودمیباشد
ششدانگ وسه دانگ /ملک دارأی 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 شرأیط وضع موجود میباشد

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

2177.5

داردمتعلقبهمتصرف
میباشد

داردمتعلقبهمتصرف
میباشد

داردمتعلقبهغیر
میباشد

_

داردمتعلقبهمتصرف
میباشد

قسمتیازملک
داردمتعلقبهمتصرف

قسمتیازملک
داردمتعلقبهمتصرف

زمین/ورزشی

زمین/ورزشی

ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشدلذا
تخلیهورفعتصرفوقلعوقمعبناهایموجود
بهعهدهخریدارخواهدبود

49,100,000,000

ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشدلذا
تخلیهورفعتصرفوقلعوقمعبناهایموجود
بهعهدهخریدارخواهدبود

47,650,000,000

ششدانگ /تعداد2عدد دکل برق فشار قوی
داخل ملک قرار دارد لذا واگذاری با شرأیط وضع
موجودوپیگیریواخذضوابطمربوطبهشهرداری
زمین/کشاورزی
،جهاد کشاورزی ،بخشداری ،اداره برق وسایر
ادارات ذیربط و  ...وپاسخگویی درخصوص بناهای
موجود بهعهده خریدار خواهد بود.
ششدانگ /برابر گزارش نقشه بردار قسمتی
از ملک مسیر عبور خطوط انتقال برق فشار
قوی بوده لذا واگذاری با شرأیط وضع موجود و
پیگیری واخذ ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد
زمین/کشاورزی
کشاورزی ،بخشداری وسایر ادارات ذیربط و ...
وپاسخگوییدرخصوصبناهایموجودبهعهده
خریدارمیباشد.
ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف وقلع وقمع بناهای
زمین/تفریحیگردشگری-
موجود واشجار و پیگیری واخذ ضوابط مربوط
حریم درجه یک ودرجه دو
به شهرداری ،جهاد کشاورزی ،سازمان میراث
آثارتاریخی
فرهنگی وسایر ادارات ذیربط و  ...وبناهای
موجود بهعهده خریدار خواهد بود.
ششدانگ /ملک دارأی مستحدثات واشجار
بوده که متعلق به غیرمیباشد لذا پیگیری و
زمین/خارج از محدوده ودر
پاسخگوییبابتبناهایموجود،اشجارواخذ
حریمشهر
ضوابطمربوطبهشهرداری،جهادکشاورزی،وسایر
ادارات ذیربط و  ...بهعهده خریدارخواهد بود

زمین/داخلمحدوده
وکاربری اداری

وضع موجود (کشاورزی)

وضع موجود (کشاورزی)

زمین/وضع
موجود(کشاورزی)

ششدانگ/پاسخگوییبهمدعیاناحتم ًالیبه
عهدهخریدارمیباشد
ششدانگ /ملک دارأی متصرف بوده لذا تخلیه
ورفع تصرف وقلع وقمع بناهای موجود ،اشجارو
پیگیری واخذ ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد
کشاورزی ،بخشداری وسایر ادارات ذیربط و ...
بهعهده خریدار خواهد بود .ضمن ًا ملک در مسیر
عبور خطوط برق فشار قوی قراردارد
ششدانگ /ملک دارأی متصرف وبرابرگزارش
نقشه بردار قسمتی از آن بمیزان
456.34مترمربعدرتصرفپالکهمجواربوده
لذا واگذاری با شرأیط وضع موجود وتخلیه ورفع
تصرفوقلعوقمعبناهایموجودپیگیریواخذ
ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد کشاورزی
،وسایر ادارات ذیربط و  ...و بناهای موجود
بهعهدهخریدارخواهدبود
ششدانگ /ملک دارأی متصرف وبرابرگزارش
نقشه بردار قسمتی از آن بمیزان
346.26مترمربعدرتصرفپالکهمجواربوده
لذا واگذاری با شرأیط وضع موجود وتخلیه ورفع
تصرفوقلعوقمعبناهایموجودپیگیریواخذ
ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد کشاورزی
،وسایر ادارات ذیربط و  ...و بناهای موجود
بهعهدهخریدارخواهدبود

74,325,000,000

113,100,000,000

136,200,000,000

290,300,000,000

65,400,000,000

79,850,000,000

49,362,000,000

52,353,000,000

چهارباغ،بلوارشورا،انتهایخیابان
تاالرضیافت،جنبمنطقهبیسیم
-پالک ثبتی، 367.7191قطعه90

1800

_

زمین/کشاورزی

ششدانگ /برابر گزارش نقشه بردار ملک
حدود 25.78مترمربع محل عبور وگذر افراد
بومیاست و واگذاری با شرأیط وضع موجود
وپاسخگوییبهمدعیاناحتم ًالیبهعهدهخریدار
خواهدبود

44,400,000,000

28

چهارباغ ،بلوار شورا ،روبهروی پمپ
بنزین،خیابانتاالرضیافت-پالک
ثبتی،367.7249قطعه157

1875

_

خارج از محدوده ودرحریم
شهر(فاقدکاربری)

ششدانگ /برابر گزارش نقشه بردار ملک
حدود 57.96مترمربع محل عبور وگذر افراد
بومیقرار گرفته والباقی دارأی مدعی خرید
میباشد لذا واگذاری با شرأیط وضع موجود
وپاسخگوییبهافرادغیربهعهدهخریدار
خواهدبود

55,400,000,000

29

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

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتیوداخلحریم
شهر(فاقدکاربری)

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

42,658,000,000

30

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

45,950,000,000

15,700,000,000

31

15,700,000,000
32

15,700,000,000

15

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

1000

دارد اشجار وبناهای
احداثیمتعلقبه
متصرفمیباشد

زمین/بهداشتی

ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشد
لذا تخلیه ورفع تصرف وقلع وقمع بناهای
موجودواشجاربهعهدهخریدارخواهدبود

70,000,000,000

16

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

1750

داردمتعلقبهمتصرف
میباشد

زمین/ورزشی

ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشدلذا
تخلیهورفعتصرفوقلعوقمعبناهایموجود
بهعهدهخریدارخواهدبود

81,715,000,000

33

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

کرج،عظیمیه،میداناسبی،خیابان
احسانشرقی،مجتمعایران
زمین(طبقهپنجم،جنوبشرقی)
قطعه  _19پالک ثبتی 161.26156

کرج،رجاییشهر،شهرکجهازیها-
پالکثبتی،153.1186قطعه151

کرج،گلشهر،خیابانکوکبشرقی،بعد
 34از خیابان احداثی خط مترو-پالک
ثبتی،168.158قطعه533

35

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21260قطعه
3172

1950

قدرالسهم

48.10مترمربع
مشاع

1500

263.68

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتیوداخلحریم
شهر(فاقدکاربری)

ششدانگ/قسمتیازملکموصوفدرمسیر
عبور دکلهای برق فشارقوی واقع شده لذا
واگذاری با وضع موجود میباشد

42,105,000,000

ششدانگ/آپارتمانمذکوردارأیکابینت
(،MDFانباری مساحت 3.13مترمربع)
،پارکینگاختصاصی(بهمساحت11مترمربع)
،سیستمسرمایشیاسپلیتاختصاصی
وسیستمگرمایشیپکیج،گازوبرقمجزا
وآسانسوروبهصورتکلیدخوردهمیباشد

47,250,000,000

ششدانگ/واگذاریبهصورتوکالتیوکلیه
مراحل پیگیری و اخذ سند مالکیت وپرداخت
هزینههایآنوپاسخگوییبههرگونهادعای
احتم ًا لی بهعهده خریدار خواهد بود

17,500,000,000

داردمتعلقبهمتصرف مسکونیمتداولشهریگونه ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشدلذا
تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار خواهد بود
تراکمی%125
میباشد

272,400,000,000

135.51

_

_

آپارتمان/مسکونی

زمین/مسکونیمتداول
شهریتراکمی125-h

ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقهک ًالدرطرحخیابان30متریوسبزحاشیه
میباشد لذا واگذاری با شرأیط وضع
موجودوبهصورتوکالتیوکلیهمراحلپیگیری
زمین/کال در طرح
خیابان30متریوسبزحاشیه واخذ استعالمات از مراجع ذیربط اعم از شهرداری
،شرکت راه آهن و ...واحقاق حقوق بهعهده
خریدار خواهد بود وبنیاد هیچگونه تعهدی در
اینخصوص در حال وآینده نخواهد داشت

15,510,000,000

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

37

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21262قطعه
3174

251.28

38

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21263قطعه
3175

245.12

39

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21264قطعه
3176

238.88

40

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21265قطعه
3177

232.72

41

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21266قطعه
3178

226.48

42

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21267قطعه
3179

220.32

43

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21268قطعه
3180

214.08

44

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21269قطعه
3181

207.84

کرج،مهرشهرفاز،4
بلوارگلها-پالکثبتی
45
42549و42548و42547فروعات از
170اصلی ،قطعات3و14و15
46

کرج،مهرشهر،فاز،4خیابان
407شرقی،جنباستخرهمایون-
پالک ثبتی،170.65848قطعه1260

جمع ًا730

360

کرج،مهرشهر،بلوارارم،کویزنبق
- 48پالکهای ثبتی1269و1270فروعات از
 167اصلی،قطعات32و33

جمع ًا516.65

49
50
51
52

53

54

کرج،محمدشهر،ولدآباد،محله
اصفهانیها،خیاباننمازی-پالکثبتی
،361.250قطعه231
کرج،محمدشهر،ولدآباد،محله
اصفهانیها،خیاباننمازی-پالکثبتی
،361.251قطعه232
کرج،محمدشهر،ولدآباد،محله
اصفهانیها،خیاباننمازی-پالکثبتی
،361.256قطعه237
کرج،محمدشهر،ولدآباد،محله
اصفهانیها،خیاباننمازی-پالکثبتی
،361.255قطعه236
کرج ،محمد شهر ،چهارراه عباس آباد
،ورودی بلوار شهید صالحی -پالک
ثبتی 70و 71فروعات از  361اصلی،
قطعه7

کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی،7.822
قطعه135

57
58
14,772,000,000
59
60

14,400,000,000

14,100,000,000

61

62

کرج،جادهماهدشت،خیابان
جم،جنبمرغداریجم-پالکثبتی
،6.488قطعه44

615

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

34,100,000,000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

27,800,000,000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29,100,000,000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29,100,000,000

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29,100,000,000

615

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

34,100,000,000

547.5مترمربع
مشاع از
2190مترمربع

داردمتعلقبهمتصرف
میباشد

13,650,000,000

13,310,000,000

63

کرج،جادهماهدشت،خیابان
جم،جنبمرغداریجم-پالکثبتی
،6.487قطعه37

547.5مترمربع
مشاع از
2190مترمربع

_

64

کرج،جادهماهدشت،خیابان
جم،جنبمرغداریجم-پالکثبتی
،6.459قطعه9

2887.5

بناهایاحداثی
واشجارمتعلقبه
متصرفمیباشد

65

کرج،جادهماهدشت،خیابان
جم،جنبمرغداریجم-پالکثبتی
،6.460قطعه10

2310

بناهایاحداثی
واشجارمتعلقبه
متصرفمیباشد

12,950,000,000

12,600,000,000

66

کرج،جادهماهدشت،خیابان
جم،جنبمرغداریجم-پالکثبتی
،6.473قطعه23

2070

67

کرج،جادهماهدشت،خیابان
جم،جنبمرغداریجم-پالکثبتی
،6.474قطعه24

2587.5

بناهایاحداثی
واشجارمتعلقبه
متصرفمیباشد

10162.5

_

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

کرج،جادهماهدشت،نرسیدهبه
بیمارستانشریعتی،روبهروی
68
رستورانیاس،خیابانجم،تقاطعیکم
-پالکثبتی،6.219قطعه1

بناهایاحداثی
واشجارمتعلقبه
متصرفمیباشد

یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  /ملک
درتصرف شریک مشاعی بنیاد بوده لذا واگذاری
باشرأیط وضع موجود وتخلیه ورفع تصرف و یا
توافق احتم ًا لی با متصرف بهعهده خریدار خواهد
بود ضمن ًا رقم پایه مزایده به انضمام ارزش
یک ونیم دانگ چاه آب موجود درقطعه مذکور
زمین/درحریمشهروفاقد است وخریدار میبایست پس از ارائه اقرارنامه
محضریمبنیبرأینکهتأمینآبقطعاتتحت
کاربری
شرب از چاه موجود مطابق با دستورالعمل سازمان
آببهعهدهخریداربودهوبنیادهیچگونهتعهدی
درخصوص تأمین سهمیه آب قطعات مجوار ندارد
ودرصورتشرأیطبرابرویکسانشرکتکنندگان
درمزایده اولویت خرید با شرکای مشاعی بنیاد
خواهدبود
یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ  /ملک
درتصرف شرکای مشاعی بنیاد بوده لذا واگذاری
باشرأیط وضع موجود وتخلیه ورفع تصرف و
زمین/درحریمشهروفاقد
یا توافق احتم ًا لی با متصرف بهعهده خریدار
کاربری
میباشدضمن ًادرصورتشرأیطبرابرویکسان
شرکت کنندگان درمزایده اولویت خرید با
شرکایمشاعیبنیادخواهدبود
ششدانگ  /ملک دارأی متصرف بوده ورفع
تصرف وتخلیه و پیگیری واخذ ضوابط مربوط به
زمین/درحریمشهر
شهرداری ،جهاد کشاورزی و سایر ادارات ذیربط
وفاقدهرگونهکاربری
بهعهدهخریداربودهوبنیادهیچگونهتعهدیدر
این خصوص نخواهد داشت
ششدانگ  /ملک دارأی متصرف بوده ورفع
تصرف وتخلیه و پیگیری واخذ ضوابط مربوط به
زمین/درحریمشهر
شهرداری ،جهاد کشاورزی و سایر ادارات ذیربط
وفاقدهرگونهکاربری
بهعهدهخریداربودهوبنیادهیچگونهتعهدیدر
این خصوص نخواهد داشت
ششدانگ  /ملک دارأی متصرف بوده ورفع
تصرف وتخلیه و پیگیری واخذ ضوابط مربوط به
زمین/درحریمشهر
شهرداری ،جهاد کشاورزی و سایر ادارات ذیربط
وفاقدهرگونهکاربری
بهعهدهخریداربودهوبنیادهیچگونهتعهدیدر
این خصوص نخواهد داشت
ششدانگ  /ملک دارأی متصرف بوده ورفع
تصرف وتخلیه و پیگیری واخذ ضوابط مربوط به
زمین/درحریمشهر
شهرداری ،جهاد کشاورزی و سایر ادارات ذیربط
وفاقدهرگونهکاربری
بهعهدهخریداربودهوبنیادهیچگونهتعهدیدر
این خصوص نخواهد داشت
زمین/درحریمشهروفاقد
کاربریوفاقدهرگونهطرح
ششدانگ/
مصوبدرخصوصتعریض
معابر

41,000,000,000

20,750,000,000

113,100,000,000

90,455,000,000

73,420,000,000

91,050,000,000

225,500,000,000

استان هرمزگان
11,800,000,000

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

212,245,000,000

78,200,000,000

1

رودان-بخشرودخانه-
روستاینازدشتپالکهای
 551،550،549،547همگی فرعی
از-18اصلی

6573030.02
مترمربع

دارد

88,000,000,000

93,200,000,000

2530

_

زمین/درحریمشهروفاقد
کاربری

ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشدلذا
تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار خواهد بود

107,500,000,000

2535

_

زمین/درحریمشهروفاقد
کاربری

ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشدلذا
تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار خواهد بود

105,000,000,000

4812

_

زمین/درحریمشهروفاقد
کاربری

ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشدلذا
تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار خواهد بود

199,000,000,000

4975

_

زمین/درحریمشهروفاقد
کاربری

ششدانگ/ملکدارأیمتصرفمیباشدلذا
تخلیه ورفع تصرف بهعهده خریدار خواهد بود

206,000,000,000

1026.86

_

زمین/تجاریمسکونی

ششدانگ /بهصورت زمین و دارأی پروانه
ساختمانیمیباشدکهاعتبارپروانهتاتاریخ
 1387بوده است وتمدید پروانه بهعهده خریدار
میباشد

78,670,000,000

380.22

دارد اطاقک چاه آب

زمین/تاسیسات
شهری(محل چاه آب)

ملک دارأی متصرف بوده لذا تخلیه ورفع تصرف
بهعهده خریدار خواهد بود ضمن ًا رقم پایه مزایده
با احتساب ارزش یک حلقه چاه آب فعال موجود
درقطعه مذکور است وخریدار میبایست پس
ازارائهاقرارنامهمحضریمبنیبرأینکهتأمین
آب قطعات تحت شرب از چاه موجود مطابق با
دستورالعمل سازمان آب بهعهده خریدار بوده
وبنیادهیچگونهتعهدیدرخصوصتأمینسهمیه
آب قطعات مجوار نخواهد داشت

81,100,000,000

نوعملك/كاربري

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ/مجموعهقابلواگذاریدارأی15حلقه
چاه آب بوده که تعداد 4حلقه فاقد آب و غیر فعال
است -2.چاههای مورد نظر دارأی سه ایستگاه
و هفت سنتر توزیع آب میباشد-3.چاههای
مذکوربرابر ضوابط و مقررات اداره آب و در صورت
فراهمنمودنمقدماتانتقالواگذارخواهد
شد-4.تعداد  23قلم شامل ماشین آالت و ادوات
کشاورزی به همرا ه تعداد61قلم لوازم خانگی
بخشیازموردمعاملهاست-5.کلیهابنیههای
موجود در پالکهای فوق جزء فروش بوده و ارزیابی
زمین و باغ/کشاورزی (وضع گردیده است-6.وفق بند 2جلسه شماره 133مورخ
1,003,650,000,000ریال
98.4.10برأی امالک ویژه و در اجرأی ماده  12قانون
موجود)
کار مقرر گردید سنوات کلیه کارگران مشغول
به کار (18نفر) تا تاریخ عقد قرارداد محاسبه ،و
مبلغ ریالی آن را از سرجمع قیمت فروش مزرعه
کسر وضمن تنظیم صورتجلسه ای که به امضای
خریدارنیزخواهدرسیدمسئولیتپرداختدیون
کارگران از تاریخ عقد قرارداد برعهده خریدار
خواهد شد-7.ملک با وضعیت موجود به فروش
میرسد-8.بازدیدازملکالزامیاست-9.شرایط
پرداخت به صورت  20درصد نقد  10درصد زمان
تحویل ملک و الباقی 36ماهه.
استان مازندران

ردیف

کرج،مهرشهر،فاز،4انتهایخیابانالله
 2 47و-3پالک ثبتی،170.15981قطعه
2086

418

15,200,000,000
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ردیف

36

کرج،مهرشهر،فاز،4جنبامامزاده
طاهر-پالکثبتی،170.21261قطعه
3173

257.52

ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقهک ًالدرطرحخیابان30متریوسبزحاشیه
میباشد لذا واگذاری با شرأیط وضع
موجودوبهصورتوکالتیوکلیهمراحلپیگیری
زمین /کال در طرح خیابان
_
واخذ استعالمات از مراجع ذیربط اعم از شهرداری
30متریوسبزحاشیه
،شرکت راه آهن و ...واحقاق حقوق بهعهده
خریدار خواهد بود وبنیاد هیچگونه تعهدی در
اینخصوص در حال وآینده نخواهد داشت
ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقهک ًالدرطرحخیابان30متریوسبزحاشیه
میباشد لذا واگذاری با شرأیط وضع موجود
وبهصورت وکالتی و کلیه مراحل پیگیری واخذ
زمین/کال در طرح خیابان
_
استعالمات از مراجع ذیربط اعم از شهرداری
30متریوسبزحاشیه
،شرکت راه آهن و ...واحقاق حقوق بهعهده
خریدار خواهد بود و بنیاد هیچگونه تعهدی در
اینخصوص در حال وآینده نخواهد داشت
ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقهک ًالدرطرحخیابان30متریوسبزحاشیه
میباشد لذا واگذاری با شرأیط وضع
موجودوبهصورتوکالتیوکلیهمراحلپیگیری
زمین/کال در طرح خیابان
_
واخذ استعالمات از مراجع ذیربط اعم از شهرداری
30متریوسبزحاشیه
،شرکت راه آهن و ...واحقاق حقوق بهعهده
خریدار خواهد بود وبنیاد هیچگونه تعهدی در
اینخصوص در حال وآینده نخواهد داشت.
ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقهک ًالدرطرحخیابان30متریوسبزحاشیه
میباشد لذا واگذاری با شرأیط وضع
موجودوبهصورتوکالتیوکلیهمراحلپیگیری
زمین/کال در طرح خیابان
_
واخذ استعالمات از مراجع ذیربط اعم از شهرداری
30متریوسبزحاشیه
،شرکت راه آهن و ...واحقاق حقوق بهعهده
خریدار خواهد بود وبنیاد هیچگونه تعهدی در
اینخصوص در حال وآینده نخواهد داشت
ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقه ک ًال در طرح خیابان30متری میباشد لذا
واگذاری با شرأیط وضع موجودوبهصورت وکالتی
زمین/کال در طرح خیابان و کلیه مراحل پیگیری واخذ استعالمات از مراجع
_
ذیربط اعم از شهرداری ،شرکت راه آهن و...
30متری
واحقاق حقوق بهعهده خریدار خواهد بود وبنیاد
هیچگونه تعهدی در اینخصوص در حال وآینده
نخواهدداشت
ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقه ک ًال در طرح خیابان30متری میباشد لذا
واگذاری با شرأیط وضع موجودوبهصورت وکالتی
زمین/کال در طرح خیابان و کلیه مراحل پیگیری واخذ استعالمات از مراجع
_
ذیربط اعم از شهرداری ،شرکت راه آهن و...
30متری
واحقاق حقوق بهعهده خریدار خواهد بود وبنیاد
هیچگونه تعهدی در اینخصوص در حال وآینده
نخواهدداشت
ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقه ک ًال در طرح خیابان30متری میباشد لذا
واگذاری با شرأیط وضع موجودوبهصورت وکالتی
زمین/کال در طرح خیابان و کلیه مراحل پیگیری واخذ استعالمات از مراجع
_
ذیربط اعم از شهرداری ،شرکت راه آهن و...
30متری
واحقاق حقوق بهعهده خریدار خواهد بود وبنیاد
هیچگونه تعهدی در اینخصوص در حال وآینده
نخواهدداشت.
ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقه ک ًال در طرح خیابان30متری میباشد لذا
واگذاری با شرأیط وضع موجودوبهصورت وکالتی
زمین/کال در طرح خیابان و کلیه مراحل پیگیری واخذ استعالمات از مراجع
_
ذیربط اعم از شهرداری ،شرکت راه آهن و...
30متری
واحقاق حقوق بهعهده خریدار خواهد بود وبنیاد
هیچگونه تعهدی در اینخصوص در حال وآینده
نخواهدداشت
ششدانگ  /پالک برابر استعالم از شهرداری
منطقه ک ًال در طرح خیابان30متری وبخشی دارأی
کاربری مذهبی میباشد لذا واگذاری با شرأیط
وضع موجودوبهصورت وکالتی و کلیه مراحل
زمین/کال در طرح خیابان
پیگیری واخذ استعالمات از مراجع ذیربط اعم از
30متری وبخشی دارأی
_
شهرداری ،شرکت راه آهن و ...واحقاق حقوق
کاربریمذهبی
بهعهدهخریدارخواهدبودوبنیادهیچگونه
تعهدی در اینخصوص در حال وآینده نخواهد
داشت  .ضمن ًا مساحت7.30مترمربع در تصرف
آستان امامزاده میباشد لذا تخلیه ورفع تصرف
بهعهدهخریدارخواهدبود
ششدانگ 3/قطعهزمینبهمساحت730
مترمربعبهکسرمالکیتاعیان160مترمربع
قطعه3درمحورمجهزدرون
تصرفات موجود میباشدو واگذاری با وضع
بافتیوقطعات14
دارد (متعلق به مالک
موجودوتعیینتکلیفاعیانیوکلیههزینههای
و15بهصورت خدماتی و
اعیانیمیباشد)
مربوط به آن ویاتوافق با مالک اعیانی ورفع تصرف
گستره ویژه ب1-
وتخلیهبهعهدهخریدارخواهدبود
ششدانگ/ملک دارأی متصرف بوده لذا
زمین/درگسترهطرحهای
ویژهگونهB1وکاربریخدمات تخلیهورفعتصرفوقلعوقمعبهعهدهخریدار
_
خواهدبود
درونبافتی
ششدانگ/ملک دارأی متصرف بوده لذا رفع
تصرف وخلع ید وقلع وقمع اشجار وپیگیری واخذ
بناهایاحداثی
استعالمات مربوط به شهرداری ،سازمان پارکها
مسکونیمتداولشهری
واشجارمتعلقبه
وفضایسبزو...وپاسخگوییآنبهعهدهخریدار
125-h
متصرفمیباشد
خواهد بود ضمن ًا برابر استعالم از شهرداری ملک
بمیزان21مترمربعدارأیاصالحیمیباشد
ششدانگ /ملک برابر گزارش نقشه بردار
بمیزان349.15مترمربع مشاع از قطعه 32به
پالکثبتی 167.1269وبمیزان167.50مترمربع
مشاع از پالک167.1270به شماره قطعه
دارد بناهای موجود
33تفکیکیجمع ًابهمساحتکل 516.65مترمربع
زمین/مسکونی
متعلقبهغیرمیباشد
مشاع است و واگذاری صرفا بهصورت زمین با
شرأیطوضعموجودوپاسخگوییبهمدعیاناحتم ًا
لی بابت بناهای موجود واشجار واخذ پایانکار
وهزینههای آن بهعهده خریدار خواهد بود

55

کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفرآباد-پالکثبتی،7.755
قطعه68
کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفرآباد-پالکثبتی،7.781
قطعه94
کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفرآباد-پالکثبتی،7.777
قطعه90
کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفرآباد-پالکثبتی،7.712
قطعه25
کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفرآباد-پالکثبتی،7.713
قطعه26
کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفرآباد-پالکثبتی،7.754
قطعه67
کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی،7.782
قطعه95

570

_

زمین/مسکونی

ششدانگ

29,100,000,000

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

1

کالردشت قریه عثمانکال قطعه26
نقشه ترسیمی بنیاد

624 /74

2

3

4

5

کالردشت قریه عثمانکال
قطعه29نقشه ترسیمی بنیاد

کالردشت قریه عثمانکال قطعه 46
نقشه ترسیمی بنیاد

کالردشت قریه عثمانکال قطعه 47
نقشه ترسیمی بنیاد

کالردشت قریه عثمانکال قطعه 48
نقشه ترسیمی بنیاد

442 /32

271 /63

258 /54

286 /06

اعيان(مترمربع)

نوعملك/كاربري

زمین /خارج از محدوده
قانونی طرحهادی

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ملک فوق فاقد سند بوده و بهصورت
قرارداد عادی واگذار میشود و اخذ سند
و هزینههای مربوط به آن به عهده خریدار
خلع 13/350/000/000
میباشد.حکم خلع ید صادر و از متصرف
ید گردیده است قلع و قمع دیوار احداثی
ملک برعهده خریدار میباشد.

زمین /خارج از محدوده
قانونی طرحهادی

ملک فوق فاقد سند بوده به صورت
قرارداد عادی واگذار میشود و اخذ سند
خریدار
و هزینههای مربوط به آن به عهده
متصرف خلع 10/305/000/000
میباشد.حکم خلع ید صادر و از
ید گردیده است قلع و قمع دیوار احداثی
ملک برعهده خریدار میباشد.

زمین /خارج از محدوده
قانونی طرحهادی

ملک فوق فاقد سند بوده به صورت
قرارداد عادی واگذار میشود و اخذ سند
و هزینههای مربوط به آن به عهده خریدار
میباشد.حکم خلع ید صادر و از متصرف خلع
ید گردیده است قلع و قمع دیوار احداثی
ملک برعهده خریدار میباشد.

زمین /خارج از محدوده
قانونی طرحهادی

ملک فوق فاقد سند بوده به صورت
قرارداد عادی واگذار میشود و اخذ سند
و هزینههای مربوط به آن به عهده خریدار
میباشد.حکم خلع ید صادر و از متصرف خلع
ید گردیده است قلع و قمع دیوار احداثی
ملک برعهده خریدار میباشد.

زمین /خارج از محدوده
قانونی طرحهادی

7/200/000/000

7/200/000/000

ملک فوق فاقد سند بوده به صورت
قرارداد عادی واگذار میشود و اخذ سند
و هزینههای مربوط به آن به عهده خریدار
خلع 7/320/000/000
میباشد.حکم خلع ید صادر و از متصرف
ید گردیده است قلع و قمع دیوار احداثی
ملک برعهده خریدار میباشد.
ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

6

کالردشت قریه عثمانکال قطعه 49
نقشه ترسیمی بنیاد

355 /51

زمین /خارج از محدوده
قانونی طرحهادی

7

چالوس سردآبرود_قسمتی
ازپالک  -7 /33 /231اصلی

777

زمین /خارج از محدوده
قانونی طرحهادی

8

نوشهر -شهرک پردیس-قسمتی
از پالکهای تجمیعی 78و79و80
فرعی از -30اصلی

-

9

سوادکوه-آالشت-پشت پمپ
بنزین -روبروی هواشناسی،
تحت پالک قسمتی از  -32اصلی

886

10

تنکابن-مرکزشهر -نبش خیابان
عطار  -شامل  2پالک
( 4فرعی از  -397اصلی) و
(-623اصلی راه پله اشراکی)

قدرالسهم (طبق
صورتمجلس)

 207 /31مترمربع
مشاع از 2809 /76
مترمربع مشاع از
ششدانگ

بهداشتی و درمانی

ملک فوق فاقد سند بوده به صورت
قرارداد عادی واگذار میشود و اخذ سند
و هزینههای مربوط به آن به عهده خریدار
خلع 8/755/000/000
میباشد.حکم خلع ید صادر و از متصرف
ید گردیده است قلع و قمع دیوار احداثی
ملک برعهده خریدار میباشد.
ملک مذکور مجموع ًا به مساحت 777
مترمربع میباشد که  729مترمربع آن
دارای سند مالکیت تک برگی بوده و به
خریدار بهصورت مشاعی منتقل میگردد،
و باقیمانده آن نیز به مساحت  48مترمربع 54/250/000/000
فاقد سند مالکیت بوده که بهصورت عادی
واگذار میگردد .رعایت کلیه حرائم قانونی
اخذ سند مالکیت و هزینههای مربوط به آن
بهعهده خریدار میباشد.
ششدانگ اعیانی متعلق به بنیاد بوده و
انتقال ملک بهصورت مشاعی میباشد،
ملک دارای متصرف بوده که اجراء حکم
هرگونه
تخلیه و رفع تصرف و پاسخگوئی به
8/500/000/000
ادعای احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی
برعهده خریدار میباشد .بازدید از ملک
الزامی میباشد ،ملک با وضع موجود واگذار
میگردد.

پارک و فضای سبز

ملک فاقد سند بوده به صورت قرارداد
عادی واگذار میگردد ،رعایت کلیه حرائم
قانونی أخذ سند و هزینههای مربوط به آن
برعهده خریدار میباشد .بازدید از ملک
الزامی میباشد.

8/860/000/000

آپارتمان تجاری

ششدانگ-طبقه  4روی همکف (پیلوت)،
پالک -623اصلی درصورتمجلس تفکیکی
بهعنوان راه پله میباشد ،میزان پخ در
تقاطع و بارعایت کوچه  8متری ضلع شرقی
به میزان  1 /90متر عقب نشینی دارد.
ملک با وضع موجود و بهصورت وکالتی
واگذار میگردد .رعایت کلیه قوانین مربوط
به شهرداری و همچنین پرداخت کلیه
هزینههای مربوطه برعهده خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامی میباشد.

4/612/000/000

11

رامسر -میانهاله-قطعه-12
پالک 456فرعی از 435فرعی از
-12اصلی

507 /60

تجاری مسکونی

ششدانگ -دارای حریم نوار حفاظتی
بهعرض  5متر (به مساحت  85مترمربع)
از سمت خیابان اصلی میباشد که رعایت 79/000/000/000
حرائم مربوط به آن برعهده خریدار میباشد
و ملک با وضع موجود واگذار میگردد.

12

رامسر -میانهاله-قطعه-23
پالک467فرعی از435فرعی از
-12اصلی

507

مسکونی واقامتی
توریستی تفریحی

13

سلمانشهر – خیابن دریاگوشه
 -34انتهای بن بست-34
پالک-374 /56 /1031اصلی

40

خیابان

14

سلمانشهر – خیابن دریاگوشه
 -34انتهای بن بست-34پالک
-374 /56 /1784اصلی

40

خیابان

46 /12

محمودآباد سیاهرودسر -بعداز مجموع  3قطعه
 15مسکن مهر ،پالک 17فرعی از  50زمین به مساحت
8979 /10
اصلی و  18فرعی از -54اصلی ومترمربع
 263فرعی از -29اصلی

زمین /فاقدکاربری
(در حریم شهر)

ششدانگ-محصور

5

6

7

8

44/110/000/000

ششدانگ -ملک در انتهای کوچه بن بست
و بهصورت خیابان میباشد ،ملک فاقد سند
بوده و بهصورت عادی واگذار میگردد،
3/325/000/000
پاسخگویی به هرگونه ادعای احتمالی
اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده خریدار
میباشد و ملک با وضع موجود واگذار
میگردد ،بازدید از ملک الزامی است.
ششدانگ -ملک در انتهای کوچه بن بست
و بهصورت خیابان میباشد ،ملک بهصورت
وکالتی واگذار میگردد ،پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی و 3/325/000/000
حقوقی برعهده خریدار میباشد و ملک با
وضع موجود واگذار میگردد ،بازدید از ملک
الزامی است.
ملک موصوف شامل سه قطعه تحت پالکهای
مذکور میباشد که باتوجه به عدم راه
دسترسی پالکهای  17فرعی از -50اصلی و
18فرعی از -54اصلی با پالک  236فرعی از
 – 29اصلی بهصورت یکجا واگذار می
گردد315/265/000/000 ،
ضمن ًا قسمتی از عرصه پالک فوق در حریم
دریا و قسمتی نیز در بستر رودخانه و
حریم آن قرار دارد که در کارشناسی لحاظ
گردیده و رعایت کلیه حرایم برعهده خریدار
میباشد .بازدید از ملک الزامی است.

9

10

11

بندرانزلی ،خزرویال  ،خیابان
میخک شرقی  /پالک ثبتی 489
فرعی مجزا شده از  22و غیره از
سنگ  13اصلی

بندرانزلی ،خزرویال  ،خیابان
میخک شرقی  /پالک ثبتی 490
مجزا شده از  22فرعی و غیره از
سنگ  13اصلی

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

الهیجان ،بازکیاگوراب  ،کمربندی
الهیجان به آستانه اشرفیه  ،بعد
از پمپ بنزین  /قسمتی از پالک
 358مجزا شده از  272از سنگ
 36اصلی

الهیجان ،سطل سر  ،ابتدای
خیابان روستای نارنج کالیه /
قسمتی از پالک ثبتی  109مجزا
شده از  34از سنگ  13اصلی

الهیجان ،خالو باغ ،بلوار شهید
انصاری ،جنب سرأی سالمندان
 /قسمتی از  22باقیمانده از
سنگ  23اصلی ( قطعه  12نقشه
ترسیمیبنیاد )

الهیجان ،خالو باغ ،بلوار شهید
انصاری ،جنب سرأی سالمندان
 /قسمتی از  22باقیمانده از
سنگ  23اصلی ( قطعه  13نقشه
ترسیمیبنیاد )

834

834

2468.95

1600

209

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

زمین  /مسکونی
( خزرویال )

زمین  /مسکونی
( خزرویال )

زمین  /داخل محدوده
طرحهادی و دارأی کاربری
باغ

زمین  /خارج از طرحهادی
روستایی

زمین  /مسکونی و حریم
راه  15متری پیشنهادی

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

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

استان گیالن
ردیف
1

رشت گلسار خیابان  ، 179فرعی
سوم  ،سمت چپ  /قسمتی از
پالک ثبتی  2465فرعی از سنگ
 55اصلی

197.4

0

2

رشت ،خیابان استاد معین،
ابتدای پستک ،داخل کوچه ششم
 /قسمتی از پالک  67مجزا شده
از شماره  10باقیمانده از سنگ
 56اصلی

128

0

3

رشت ،پل بوسار ،ساختمان
پزشکان دانا  ،طبقه  11واحد / 112
پالک ثبتی ( 555 ،554 )21546و
 548از سنگ  55اصلی

0

71.82

4

رشت ،پل بوسار ،ساختمان
پزشکان دانا  ،طبقه  11واحد / 115
پالک ثبتی ( 555 ،554 )21546و
 548از سنگ  55اصلی

0

72.99

ششدانگ  /ملک دارأی متصرف میباشد
و جهت آن سند معارض صادرشده که
حکم قطعی مبنی بر ابطال سند معارض به
بنیاد صادر گردیده و پیگیری اجرأی آن با
خریدار است .ضمن ًا قسمتی از ملک مجاور
به مساحت  22.01مترمربع توسط ملک مجاور
با احداث ساختمان آپارتمان مسکونی
تصرف گردیده که این قسمت در قیمت
زمین  /مسکونی دارأی
69,810,000,000
 35.78مترمربع تعریض گذاری لحاظ شده است و احقاق حق نسبت
بر آن بهعهده خریدار میباشد  ,رعایت
هرگونه حرائم قانونی برعهده خریدار بوده
و مسئولیتی متوجه بنیاد نمیباشد .امر
تفکیک و اخذ سند و هزینههای مترتب بر
آنها و اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذی صالح
برعهده خریدار میباشد .بازدید از ملک
الزامیو با وضع موجود واگذار میگردد.
چهارسهم از پنج سهم ششدانگ  /ملک
دارأی شریک مشاعی میباشد  ،بهصورت
عادی واگذار میگردد  ،رعایت حرائم قانونی
اعم از برق و تعریض خیابان و غیره برعهده
خریدار بوده که در زمان قیمت گذاری
لحاظ شده است ،رفع هرگونه اعتراض
و ادعای احتم ًا لی اشخاص ثالث برعهده
26,450,000,000
زمین  /مسکونی
خریدار میباشد امر تفکیک و اخذ سند و
هزینههای مترتب بر آنها و اخذ هر گونه
مجوز به انضمام هزینههای آن و هرگونه
مجوز از مراجع ذیصالح بهعهده خریدار
میباشد  .پاسخگویی به هرگونه ادعاهای
احتم ًا لی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر
عنوان بهعهده خریدار بوده و بازدید از ملک
الزامیو با وضع موجود واگذار میگردد.
ششدانگ  /ملک بهصورت یک واحد
آپارتمان در ساختمان پزشکان دانا واقع
گردیده که طی توافقنامه با شرکت عمران
مسکن شمال در اختیار سازمان اموال و
امالک میباشد  ،الزم به ذکراست با عنایت
به اینکه تاکنون انتقال سند از ناحیه شرکت
عمران و مسکن شمال بنام سازمان اموال
و امالک صورت نگرفته  ،پیگیری امر انتقال
سند برعهده خریدار میباشد ،همچنین با
آپارتمان  /مسکونی با توجه به درخواست قبلی رئیس هیات
مدیره 21,342,000,000
تراکم متوسط
کلینیک تحصصی دندانپزشکی دانا مبنی
برخرید ملک مذکور جهت توسعه خدمات
ً
به عموم جامعه اولویت در خرید صرفا در
صورت شرکت در مزایده و موافقت با رقم
پیشنهادی نفر اول  ،با هیات مدیره کلینیک
میباشد .ضمن ًا چنانچه به هر دلیلی افزایش
مساحت احراز گردد خریدار ملک ملزم به
تسویه حساب مابه التفاوت آن وفق ضوابط
بنیاد میباشد .بازدید از ملک الزامیو با
وضع موجود واگذار میگردد.
ششدانگ  /ملک بهصورت یک واحد
آپارتمان در ساختمان پزشکان دانا واقع
گردیده که طی توافقنامه با شرکت عمران
مسکن شمال در اختیار سازمان اموال و
امالک میباشد  ،الزم به ذکراست با عنایت
به اینکه تاکنون انتقال سند از ناحیه شرکت
عمران و مسکن شمال بنام سازمان اموال
و امالک صورت نگرفته  ،پیگیری امر انتقال
سند برعهده خریدار میباشد ،همچنین با
آپارتمان  /مسکونی با توجه به درخواست قبلی رئیس هیات
مدیره 21,640,000,000
کلینیک تحصصی دندانپزشکی دانا مبنی
تراکم متوسط
برخرید ملک مذکور جهت توسعه خدمات
به عموم جامعه اولویت در خرید صرف ًا در
صورت شرکت در مزایده و موافقت با رقم
پیشنهادی نفر اول  ،با هیات مدیره کلینیک
میباشد .ضمن ًا چنانچه به هر دلیلی افزایش
مساحت احراز گردد خریدار ملک ملزم به
تسویه حساب مابه التفاوت آن وفق ضوابط
بنیاد میباشد .بازدید از ملک الزامیو با
وضع موجود واگذار میگردد.

12

13

14

11587.89

0

رودسر  ،صیدر محله  /قسمتی
از پالک  342فرعی از سنگ
 72اصلی ( قطعه یک نقضه
ترسیمیبنیاد )

1150

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضای سبز

رودسر  ،صیدر محله  /قسمتی
از پالک  342فرعی از سنگ
 72اصلی ( قطعه دو نقشه
ترسیمیبنیاد )

980

0

زمین  /پارک ساحلی و
فضای سبز

15

رودسر ،روستای باللم  /پالک
ثبتی  828فرعی از سنگ 56
اصلی قطعه 452

600

0

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

16

رودسر ،روستای باللم  /پالک
ثبتی  834فرعی از سنگ 56
اصلی قطعه 468

597.4

0

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

17

رودسر ،روستای باللم  /پالک
ثبتی  840فرعی از سنگ 56
اصلی قطعه 476

571.51

0

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

18

رودسر ،روستای باللم  /پالک
ثبتی  839فرعی از سنگ 56
اصلی قطعه 475

614.06

0

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

19

رودسر ،روستای باللم  /پالک
ثبتی  838فرعی از سنگ 56
اصلی قطعه 474

614.06

0

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

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك/كاربري

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)
رودسر ،صیدرمحله  /قسمتی
از پالک  342فرعی از سنگ 72
اصلی

زمین  /دارأی کاربریهای
مختلف به ترتیب از شمال
پارک ساحلی و خیابان 16
متری و پارکینگ و پارک
ساحلی و خیابان  35متری

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

1

آق قال خیابان آزادی مابین خیابان
خرمشهر و محله آق لر قطعه
شماره 125به پالک ثبتی  6461فرعی
از  6199فرعی از یک-اصلی بخش
 7آق قال

250

2

آق قال خیابان آزادی مابین خیابان
خرمشهر و محله آق لر قطعه شماره126
به پالک ثبتی  6462فرعی از 6199
فرعی از یک-اصلی بخش  7آق قال

250

ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد میباشد
و کلیه حقوق اعیانیهای موجود در زمان
ارزیابی لحاظ گردیده و اخذ هرگونه مجوز
از مراجع ذیصالح بهعهده خریدار میباشد
 ،بازدید از ملک الزامیاست ،با وضع
موجود واگذار میگردد .رعایت هرگونه
حریم اعم از خیابان و غیره برعهده خریدار
میباشد .بازدید از ملک الزامیو با وضع
موجود واگذار میگردد .ضمن ًا ضلع شمالی
ملک پی مشترکی است با پالک  458که در
سند مالکیت به اشتباه به پالک  456تعرفه
شده است.
ششدانگ  /ملک در اختیار بنیاد میباشد
و کلیه حقوق اعیانیهای موجود در زمان
ارزیابی لحاظ گردیده و اخذ هرگونه مجوز
از مراجع ذیصالح بهعهده خریدار میباشد ،
بازدید از ملک الزامیاست ،با وضع موجود
واگذار میگردد .رعایت هرگونه حریم اعم
از خیابان و غیره برعهده خریدار میباشد.
بازدید از ملک الزامیو با وضع موجود
واگذار میگردد.
ششدانگ  /ملک دارأی متصرف بوده و
پاسخگویی به هرگونه ادعا و تخلیه و رفع
تصرف احتم ًا لی بهعهده خریدار میباشد ؛
بازدید از ملک الزامیاست ،با وضع موجود و
بهصورت عادی واگذار میشود و امرتفکیک
اخذ سند رسمیو هزینههای مربوط به آنها
به عهده خریدار بوده  ،اخذ هرگونه مجوز
از مراجع ذیصالح بهعهده خریدار میباشد.
رعایت هرگونه حریم اعم از خیابان و
غیره برعهده خریدار بوده  ،بازدید از ملک
الزامیو با وضع موجود واگذار میگردد.
ششدانگ  /ملک متصرف دارد حکم
خلع ید صادر و پیگیری امر اجرأی آن
با خریدار بوده و مسئولیت رفع تصرف
برعهده خریدار میباشد  ،بازدید از ملک
الزامیاست ،با وضع موجود و بهصورت
عادی واگذار میشود و امرتفکیک اخذ سند
رسمیو هزینههای مربوط به آنها به عهده
خریدار بوده  ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع
ذیصالح بهعهده خریدار میباشد .رعایت
هرگونه حریم اعم از خیابان و غیره برعهده
خریدار بوده  ،بازدید از ملک الزامیو با وضع
موجود واگذار میگردد.
سه دانگ مشاع از ششدانگ  /ملک دارأی
شریک مشاعی و متصرف میباشد و مسئولیت
رفع تصرف با خریدار است  ،بهصورت عادی
واگذار میگردد  ،رعایت حرائم قانونی اعم از
برق و تعریض خیابان و غیره برعهده خریدار
بوده که در زمان قیمت گذاری لحاظ شده
است ،رفع هرگونه اعتراض و ادعای احتم ًا
لی اشخاص ثالث برعهده خریدار میباشد امر
تفکیک و اخذ سند و هزینههای مترتب بر آنها
و اخذ هر گونه مجوز به انضمام هزینههای آن و
هرگونه مجوز از مراجع ذیصالح بهعهده خریدار
میباشد.پاسخگوییبههرگونهادعاهایاحتم ًا
لی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان
بهعهده خریدار بوده و بازدید از ملک الزامیو
با وضع موجود واگذار میگردد.
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر رفع تصرف
صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتم ًا لی اشخاص حقیقی و
حقوقی بهعهده خریدار میباشد  ،بهصورت
عادی و با وضع موجود واگذار میگردد و امر
تفکیک و هزینههای قانونی مترتب بر آن و
نیز اخذ سند مالکیت و پرداخت هزینههای
مربوطه بهعهده خریدار و بازدید از ملک
الزامیمیباشد.
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر رفع تصرف
صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی به
هرگونه ادعای احتم ًا لی اشخاص حقیقی و
حقوقی بهعهده خریدار میباشد  ،بهصورت
عادی و با وضع موجود واگذار میگردد و امر
تفکیک و هزینههای قانونی مترتب بر آن و
نیز اخذ سند مالکیت و پرداخت هزینههای
مربوطه بهعهده خریدار و بازدید از ملک
الزامیمیباشد.
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر رفع
تصرف صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی
به هرگونه ادعای احتم ًا لی اشخاص حقیقی و
حقوقی بهعهده خریدار میباشد  ،بهصورت
عادی و با وضع موجود واگذار میگردد و امر
تفکیک و هزینههای قانونی مترتب بر آن و
نیز اخذ سند مالکیت و پرداخت هزینههای
مربوطه بهعهده خریدار و بازدید از ملک
الزامیمیباشد.
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر رفع
تصرف صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی
به هرگونه ادعای احتم ًا لی اشخاص حقیقی و
حقوقی بهعهده خریدار میباشد  ،بهصورت
عادی و با وضع موجود واگذار میگردد و امر
تفکیک و هزینههای قانونی مرتب بر آن و
نیز اخذ سند مالکیت و پرداخت هزینههای
مربوطه بهعهده خریدار و بازدید از ملک
الزامیمیباشد.
ششدانگ  /حکم قطعی دایر بر رفع
تصرف صادر و اجرا شده است ،پاسخگویی
به هرگونه ادعای احتم ًا لی اشخاص حقیقی و
حقوقی بهعهده خریدار میباشد  ،بهصورت
عادی و با وضع موجود واگذار میگردد و امر
تفکیک و هزینههای قانونی مترتب بر آن و
نیز اخذ سند مالکیت و پرداخت هزینههای
مربوطه بهعهده خریدار و بازدید از ملک
الزامیمیباشد.
ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتم ًا لی  ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض
پروانه و ارزش افزوده و نیز رعایت و
مسئولیت حرائم قانونی برعهده خریدار
میباشد و با وضع موجود واگذار و بازدید از
ملک الزامیمیباشد.
ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتم ًا لی  ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض
پروانه و ارزش افزوده و نیز رعایت و
مسئولیت حرائم قانونی برعهده خریدار
میباشد و با وضع موجود واگذار و بازدید از
ملک الزامیمیباشد.
ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتم ًا لی  ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض
پروانه و ارزش افزوده و نیز رعایت و
مسئولیت حرائم قانونی برعهده خریدار
میباشد و با وضع موجود واگذار و بازدید از
ملک الزامیمیباشد.
ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتم ًا لی  ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض
پروانه و ارزش افزوده و نیز رعایت و
مسئولیت حرائم قانونی برعهده خریدار
میباشد و با وضع موجود واگذار و بازدید از
ملک الزامیمیباشد.
ششدانگ  /پاسخگویی به هرگونه ادعای
احتم ًا لی  ،هزینههای آماده سازی  ،عوارض
پروانه و ارزش افزوده و نیز رعایت و
مسئولیت حرائم قانونی برعهده خریدار
میباشد و با وضع موجود واگذار و بازدید از
ملک الزامیمیباشد.

29,365,000,000

29,365,000,000

19,834,000,000

22,160,000,000

2,500,000,000

10,526,000,000

10,526,000,000

111,660,000,000

19,750,000,000

15,850,000,000

12,300,000,000

12,246,000,000

11,715,000,000

12,587,000,000

12,587,000,000

استان گلستان

ندارد

ندارد

نوعملك/كاربري

مسکونی

مسکونی

ميزانمالكيتبنياد/توضيحات

قیمت پایه (ریال)

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

3,800,000,000

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

3,800,000,000
ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

آق قال خیابان آزادی مابین خیابان
خرمشهر و محله آق لر قطعه شماره79
به پالک ثبتی  6415فرعی از 6199
فرعی از یک-اصلی بخش  7آق قال
آق قال خیابان آزادی مابین خیابان
خرمشهر و محله آق لر قطعه شماره80
به پالک ثبتی  6416فرعی از  6199فرعی
از یک-اصلی بخش  7آق قال
آق قال خیابان آزادی مابین خیابان
خرمشهر و محله آق لر قطعه شماره81
به پالک ثبتی  6417فرعی از 6199
فرعی از یک-اصلی بخش  7آق قال
فاضل آباد خیابان امام رضا (ع) بعد
از جایگاه CNGقطعه شماره 37به
پالک ثبتی  4872فرعی از  391فرعی
از -1اصلی بخش  6علی آباد
فاضل آباد خیابان امام رضا (ع) بعد
از جایگاه CNGقطعه شماره 38به
پالک ثبتی  4873فرعی از  391فرعی
از -1اصلی بخش  6علی آباد
فاضل آباد خیابان امام رضا (ع) بعد از
جایگاه CNGقطعه شماره 39به پالک
ثبتی  4874فرعی از  391فرعی از
-1اصلی بخش 6علی آباد
فاضل آباد خیابان امام رضا (ع) بعد از
جایگاه CNGقطعه شماره 40به پالک
ثبتی  4875فرعی از  391فرعی از
-1اصلی بخش 6علی آباد
رامیان اراضی قره قاچ قطعه شماره-
قسمتی از پالک  3232فرعی از
-1اصلی بخش 6علی آباد
مینودشتخیابانپاسدارانقطعه
شماره -به پالک ثبتی  908فرعی
از  843فرعی از -35اصلی بخش 9
مینودشت
گنبدخیابانامامخمینی(ره)جنوبی
جنبفرمانداریگنبدقطعهشماره-
به پالک ثبتی  28910فرعی از 1665
فرعی از یک -اصلی بخش 10گنبد
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبهرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 197به پالک ثبتی  1010فرعی از
 784فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبهرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 196به پالک ثبتی  1009فرعی از
 784فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبهرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 195به پالک ثبتی پالک 1008
فرعی از  784فرعی از -3اصلی
بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبهرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 194به پالک ثبتی  1007فرعی از
 784فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال
آق قال ابتدای جاده بطرف بندرترکمن
روبهرویبیمارستانآلجلیلقطعه
شماره 193به پالک ثبتی  1006فرعی از
 784فرعی از -3اصلی بخش  6آق قال
بندرترکمن خیابانشهیدبهشتی
قطعه شماره 49به پالک ثبتی 13161
فرعی از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن
بندرترکمن خیابانشهیدبهشتی
قطعه شماره 51به پالک ثبتی 13163
فرعی از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن
بندرترکمن خیابانشهیدبهشتی
قطعه شماره 52به پالک ثبتی 13164
فرعی از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن
بندرترکمن خیابانشهیدبهشتی
قطعه شماره 53به پالک ثبتی 13165
فرعی از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن
بندرترکمن خیابانشهیدبهشتی
قطعه شماره 54به پالک ثبتی 13166
فرعی از 2298و 60فرعی از -1اصلی
بخش 3بندرترکمن
آزادشهرکمربندیشهیدکوهساری
قطعه شماره 430به پالک ثبتی431
فرعی از یک فرعی از - 49اصلی
بخش 8آزادشهر
آزادشهرکمربندیشهیدکوهساری
قطعه شماره 431به پالک ثبتی432
فرعی از یک فرعی از - 49اصلی
بخش 8آزادشهر
آزادشهرکمربندیشهیدکوهساری
قطعه شماره 432به پالک ثبتی433
فرعی از یک فرعی از - 49اصلی
بخش 8آزادشهر
آزادشهرکمربندیشهیدکوهساری
قطعه شماره 433به پالک ثبتی434
فرعی از یک فرعی از - 49اصلی
بخش 8آزادشهر

250

ندارد

مسکونی

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

4,000,000,000

250

ندارد

مسکونی

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

4,000,000,000

250

ندارد

مسکونی

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

4,000,000,000

195.76

ندارد

مسکونی

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

2,520,000,000

180

ندارد

مسکونی

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

2,350,000,000

274.95

ندارد

مسکونی

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

3,220,000,000

279.62

ندارد

مسکونی

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

3,272,000,000

11619

ندارد

زراعی

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

5,810,000,000

263.35

ندارد

خدماتی

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

19,950,000,000

250

ندارد

مسکونی

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

33,000,000,000

250

ندارد

مسکونی

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

3,500,000,000

250

ندارد

مسکونی

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

3,500,000,000

250

ندارد

مسکونی

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

3,500,000,000

248

ندارد

مسکونی

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

3,500,000,000

299

ندارد

مسکونی

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

4,200,000,000

238.43

ندارد

مسکونی

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

3,570,000,000

242

ندارد

مسکونی

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

3,620,000,000

242

ندارد

مسکونی

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

3,620,000,000

242

ندارد

مسکونی

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

3,620,000,000

242

ندارد

مسکونی

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

3,620,000,000

360

ندارد

مسکونی

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

4,100,000,000

360

ندارد

مسکونی

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

4,100,000,000

360

ندارد

مسکونی

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

4,100,000,000

360

ندارد

مسکونی

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

4,100,000,000

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

7

8

ردیف
1

2

3

4

5

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

9
10
11
12

نوعملك.كاربري

495

0

زمین/درپهنهاراضی
کشاورزی

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده و
فاقد آب زراعی میباشد.

495

0

زمین/درپهنهاراضی
کشاورزی

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده و
فاقد آب زراعی میباشد.

2,000,000,000

495

0

زمین/درپهنهاراضی
کشاورزی

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده و
فاقد آب زراعی میباشد.

2,000,000,000

495

0

زمین/درپهنهاراضی
کشاورزی

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده و
فاقد آب زراعی میباشد.

2,100,000,000

495

0

زمین/درپهنهاراضی
کشاورزی

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده و
فاقد آب زراعی میباشد.

2,200,000,000

شاهینشهر-بلوارطالقانی-مجموعه
مسکونیحضرتقائم(عج)-برم-
پالک ثبتی409.6844

شاهینشهر-بلوارطالقانی-مجموعه
 17مسکونیحضرتقائم(عج)-برم-
پالکثبتی409.6841

18

19

20

قیمت پایه (ریال)

2,000,000,000

شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13689
شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13688
شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13690
شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13686
شاهینشهر-مجموعهمسکونی
میالد  -خیابان استقالل  -پالک ثبتی
406.13685

شاهینشهر-بلوارطالقانی-مجموعه
 14مسکونیحضرتقائم(عج)-برم-
پالک ثبتی409.6842
شاهینشهر-بلوارطالقانی-مجموعه
 15مسکونیحضرتقائم(عج)-برم-
پالک ثبتی409.6843

21
ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

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

شاهینشهر-بلوارطالقانی-مجموعه
 13مسکونیحضرتقائم(عج)-برم-
پالک ثبتی409.6845

16

استان اصفهان

اصفهان –انتهای اتوبان کاوه _
میدان المپیک  -بلوار آزادگان 2 -
کیلومتر بعد از شهرک ولیعصر -
اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک
ثبتی25.160
اصفهان –انتهای اتوبان کاوه _
میدان المپیک  -بلوار آزادگان 2 -
کیلومتر بعد از شهرک ولیعصر -
اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک
ثبتی25.161
اصفهان –انتهای اتوبان کاوه _
میدان المپیک  -بلوار آزادگان 2 -
کیلومتر بعد از شهرک ولیعصر -
اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک
ثبتی25.162
اصفهان –انتهای اتوبان کاوه _
میدان المپیک  -بلوار آزادگان 2 -
کیلومتر بعد از شهرک ولیعصر -
اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک
ثبتی25.156
اصفهان –انتهای اتوبان کاوه _
میدان المپیک  -بلوار آزادگان 2 -
کیلومتر بعد از شهرک ولیعصر -
اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک
ثبتی25.155

6

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

22

23

24

شاهینشهر-خیابانصائب-فرعی10
شرقی -پالک ثبتی301.1074

اصفهان-خیابانابنسینا-کوی
مسجدآقانور-پالکثبتی 2741اصلی

بروجن-خیابانطالقانی-پالکثبتی
533.822

بروجن-خیابانطالقانی-پالکثبتی
533.38

بروجن-خیابانطالقانی-پالکثبتی
533.40

بروجن-خیابانطالقانی-پالکثبتی
533.39

بروجن-بلوارمدرس-کوچه
مدرس-پالک ثبتی533.4503

7360

7360

0

0

زمین/درپهنهکشاورزی

زمین/درپهنهکشاورزی

ششدانگ-ملک موصوف طبق سند دارأی
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 دارأی نخاله ساختمانی
و ضایعات سنگ و جمع آوری نخالههای موجود
بهعهدهخریدارمیباشد.
ششدانگ-ملک موصوف طبق سند دارأی
حق الشرب 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
قراردارد.ملکموصوفدارأینخالهساختمانی
و ضایعات سنگ و جمع آوری نخالههای موجود
بهعهدهخریدارمیباشد.

63,200,000,000

63,200,000,000

50

0

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

8,600,000,000

50

0

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

8,730,000,000

50

0

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

9,700,000,000

50

0

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

10,000,000,000

50

0

زمین/تجاری،خدماتی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

11,700,000,000

178

0

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.بر اساس استعالم شماره4346281
مورخ 1400.02.08شهرداری شاهین شهر
مساحت پس از رعایت بر اصالحی  173.875متر
مربع میباشد .میزان 4.125مترمربع از ملک
موصوف در گذر واقع گردیده و هرگونه توافق
با شهرداری و مراجع ذیصالح بهعهده خریدار
میباشد.

8,960,000,000

زمین/مسکونی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

10,100,000,000

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.

10,250,000,000

200
200

198

240

750

1482.61

1.015

1.7364

1.5846

1.7397

12.1346

0
0

0

0

0

حدود 785

1.015

1.7364

1.5846

1.7397

12.1346

زمین/مسکونی

زمین/مسکونی

زمین/مسکونی

زمین/مسکونی

ساختمانقدیمی/بنایواجد
ارزش معماری و تاریخی

مغازهقدیمی/تجاری

مغازهقدیمی/تجاریشهری

مغازهقدیمی/تجاری

مغازهقدیمی/تجاریشهری

ساختمانقدیمی/مسکونی

ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.بر اساس استعالم شماره 4346271مورخ
 1400.02.08شهرداری شاهین شهر مساحت پس
از رعایت بر اصالحی 193.875متر مربع میباشد
.میزان  4.125مترمربع از ملک موصوف در گذر
واقع گردیده و هرگونه توافق با شهرداری و مراجع
ذیصالحبهعهدهخریدارمیباشد.
ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.بر اساس استعالم شماره 4346019مورخ
 1400.02.08شهرداری شاهین شهر مساحت پس
از رعایت بر اصالحی 239.5متر مربع میباشد
.میزان  0.50مترمربع از ملک موصوف در گذر
واقع گردیده و هرگونه توافق با شهرداری و مراجع
ذیصالحبهعهدهخریدارمیباشد.
ششدانگ-واگذاریبهصورتوضعموجود
میباشد.
ششدانگ-ملکموصوفدارأیویژگیهای
تاریخی معماری است و بر اساس نامه شماره
 992.123.7410مورخ  99.08.19اداره کل میراث
فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی استان
اصفهان ملک موصوف در فهرست آثار ملی ایران به
ثبت نرسیده لیکن در محدوده ثبتی محور تاریخی
فرهنگی شهر اصفهان واقع گردیده و در نقشههاو اسناد طرح تفصیلی مصوب شهر اصفهان نیز به
عنوان بنای واجد ارزش معماری و تاریخی لحاظ
گردیده است.هرگونه تخریب و نوسازی در ملک
موصوف ممنوع بوده و صرفا مرمت بنا مطابق شان و
اصالت بنای تاریخی مذکور قابل انجام خواهد بود و
خریدار ملزم به حفاظت و نگهداری از بنا مطابق کلیه
ضوابط و مقررات حاکم بر بناهای تاریخی خواهد
بود  .ضمن ًا حقوق ارتفاقی له و علیه آن نیز بر طبق
مندرجات سند مذکور است .
مشاعی و در ید متصرف -بیست و چهار سهم مشاع
از نهصدوسی و شش سهم ششدانگ -ملک
موصوف شامل یکباب مغازه و اعیانی قدیمیو
دارأی متصرف میباشد-هرگونه توافق با متصرف
یا شرکای ملکی بهعهده خریدار میباشد .مساحت
ششدانگ 39.62متر مربع میباشد.
مشاعی و در ید متصرف-بیست و چهار سهم مشاع
از نهصدوسی و شش سهم ششدانگ به استثناء
بهایثمنیهاعیانی-ملکموصوفدارأیاعیانی
قدیمیومتصرفمیباشد-هرگونهتوافقبا
متصرفیاشرکایملکیبهعهدهخریدارمیباشد.
ضمنا در زمان نوسازی از آکس معبر به میزان  10متر
عقب نشی دارد .مساحت ششدانگ 67.72متر
مربعمیباشد.
مشاعی و در ید متصرف -بیست و چهار سهم مشاع
از نهصدوسی و شش سهم ششدانگ به استثناء
بهای ثمنیه اعیانی -ملک موصوف شامل دو باب
مغازه و دارأی اعیانی قدیمیو متصرف میباشد.
هرگونه توافق با متصرف یاشرکایملکی بهعهده
خریدار میباشد .مساحت ششدانگ 61.8متر
مربعمیباشد.
مشاعی و در ید متصرف -بیست و چهار سهم مشاع
از نهصدوسی و شش سهم ششدانگ -ملک
موصوف شامل دو باب مغازه و اعیانی قدیمیو
دارأی متصرف میباشد-هرگونه توافق با متصرف
یا شرکای ملکی بهعهده خریدار میباشد .ضمنا در
زمان نوسازی از آکس معبر به میزان10متر عقب
نشینیدارد.مساحتششدانگ67.85مترمربع
میباشد.
مشاعی و در ید متصرف-هفتاد و دو سهم مشاع از
نهصدوسی و شش سهم ششدانگ -ملک موصوف
دارأیمتصرفوبااعیانیقدیمیمیباشد.هرگونه
توافق با متصرف یا شرکای ملکی بهعهده خریدار
میباشد .ضمنا در زمان نوسازی از آکس معبر به
میزان 5متر عقب نشینی دارد.مساحت ششدانگ
 157.75مترمربعمیباشد.

10,255,600,000

15,110,000,000

110,000,000,000

120,500,000,000

261,000,000

443,200,000

443,200,000

447,000,000

970,000,000

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

استان خراسان شمالی
ردیف
2

3

4

5

شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
پشت پارک فرهنگ  -حاشیه
خیابان ایثار  -پالک ثبتی5998
فرعی از  -2اصلی مفروز و مجزی
شده از ( )470- 5210فرعی از
اصلی مذکور
شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
پشت پارک فرهنگ  -حاشیه
خیابان ایثار  -پالک ثبتی6000
فرعی از  -2اصلی مفروز و مجزی
شده از ( )470- 5210فرعی از
اصلی مذکور
شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
پشت پارک فرهنگ  -حاشیه
خیابان ایثار  -پالک ثبتی 6004
فرعی از  -2اصلی مفروز ومجزی
شده از ( )470- 5210فرعی از
اصلی مذکور
شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
پشت پارک فرهنگ  -حاشیه
خیابان ایثار  -پالک ثبتی6006
فرعی از  -2اصلی مفروز و مجزی
شده از ( )470- 5210فرعی از
اصلی مذکور
شیروان-بلوار امام رضا (ع)-
پشت پارک فرهنگ  -حاشیه
خیابان ایثار  -پالک ثبتی 6009
فرعی از  -2اصلی مفروز ومجزی
شده از ( )470- 5210فرعی از
اصلی مذکور

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

202.05

ندارد

زمین مسکونی  /تجاری

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

23,675,000,000

201.06

ندارد

زمین مسکونی  /تجاری

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

23,500,000,000

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

24,500,000,000

210.4

ندارد

زمین مسکونی  /تجاری

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

24,400,000,000

205.8

ندارد

زمین مسکونی  /تجاری

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

24,000,000,000

211.5

زمین مسکونی  /تجاری

ندارد

ردیف

1

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

استان زنجان

1

2

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

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

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

عرصه(مترمربع)

180

160

اعيان(مترمربع)

_

_

نوعملك.كاربري

زمین/مسکونی

زمین/مسکونی

استان خراسان جنوبی
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

-476.284اصلی ،بخش 7
بیرجند * استان خراسان جنوبی،
شهرستان درمیان ،شهر اسدیه،
خیابان کشاورز ،کشاورز2

214.77

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

2,100,000,000

2

-476.285اصلی ،بخش 7
بیرجند * استان خراسان جنوبی،
شهرستان درمیان ،شهر اسدیه،
خیابان کشاورز ،کشاورز2

198.95

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

1,820,000,000

3

-476.286اصلی ،بخش 7
بیرجند * استان خراسان جنوبی،
شهرستان درمیان ،شهر اسدیه،
خیابان کشاورز ،کشاورز2

198.12

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

1,800,000,000

4

-476.287اصلی ،بخش 7
بیرجند * استان خراسان جنوبی،
شهرستان درمیان ،شهر اسدیه،
خیابان کشاورز ،کشاورز2

199.35

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

1,850,000,000

5

-476.296اصلی ،بخش 7
بیرجند * استان خراسان جنوبی،
شهرستان درمیان ،شهر اسدیه،
خیابان کشاورز ،کشاورز2

236.84

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

2,150,000,000

6

-476.297اصلی ،بخش 7
بیرجند * استان خراسان جنوبی،
شهرستان درمیان ،شهر اسدیه،
خیابان کشاورز ،کشاورز2

238.26

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

2,100,000,000

7

-476.299اصلی ،بخش 7
بیرجند * استان خراسان جنوبی،
شهرستان درمیان ،شهر اسدیه،
خیابان کشاورز ،کشاورز2

238.53

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

2,100,000,000

8

-476.328اصلی ،بخش 7
بیرجند * استان خراسان جنوبی،
شهرستان درمیان ،شهر اسدیه،
بلوار وحدت ،نرسیده به خیابان
کشاورز

53.5

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین تجاری شهری

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

1,300,000,000

9

-1.14010.16754اصلی بخش
 1فردوس * استان خراسان
جنوبی ،شهرستان فردوس ،شهر
فردوس ،خیابان فردوسی

256.09

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

2,825,000,000

10

-1.14010.16756اصلی بخش
 1فردوس * استان خراسان
جنوبی ،شهرستان فردوس ،شهر
فردوس ،خیابان فردوسی

264.89

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

2,900,000,000

11

-1.14010.17142اصلی بخش
 1فردوس * استان خراسان
جنوبی ،شهرستان فردوس ،شهر
فردوس ،خیابان فردوسی

287.66

محصور شده با دیوار
بلوکی

زمین مسکونی شهری

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

2,700,000,000

12

-1.17147.17943اصلی بخش
 1فردوس* استان خراسان
جنوبی ،شهرستان فردوس ،شهر
فردوس ،خیابان فردوسی

95.75

ندارد

زمین تجاری شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی ،ارزش
افزوده و سایر هزینههای مورد مطالبه از
سوی شهرداری بهعهده خریدار میباشد.
ملک با وضع موجود واگذار میگردد .بازدید
از ملک الزامیاست.

1,240,000,000

-1.17147.17944اصلی بخش
 1فردوس * استان خراسان
 13جنوبی ،شهرستان فردوس ،شهر
فردوس ،خیابان فردوسی

204.37

ندارد

زمین تجاری شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی ،ارزش
افزوده و سایر هزینههای مورد مطالبه از
سوی شهرداری بهعهده خریدار میباشد.
ملک با وضع موجود واگذار میگردد .بازدید
از ملک الزامیاست.

3,295,000,000

-1.530اصلی بخش  1فردوس *
 14استان خراسان جنوبی ،شهرستان
فردوس ،شهر فردوس ،باغستان
سفلی ،کوچه الله

2231.84

مزروعی

زمین مزروعی روستایی

ششدانگ  -ملک موصوف دارأی کاربری
مزروعی میباشد  ،فاقد آب است و با وضع
موجود واگذار میگردد .بازدید از ملک
الزامیاست.

2,050,000,000

3

4
5

6

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

زنجان  ،کوی جانبازان -
خیابانجانباز-پالکثبتی
 5299.8486بخش یک زنجان
زنجان  ،کوی جانبازان -
خیابانجانباز-پالکثبتی
 5299.8487بخش یک زنجان
زنجان  ،شهرک نیکسازان -
پالک ثبتی 41.17943بخش هفت
زنجان  -قطعه7

160

219.5

_

_

زمین/مسکونی

زمین/مسکونی

219.5

_

زمین/مسکونی

290

_

زمین/مسکونی

7

زنجان  ،شهرک نیکسازان  -پالک
ثبتی 41.17972بخش هفت زنجان
 -قطعه 36

278.3

_

زمین/مسکونی

8

زنجان  ،ابتدای جاده بیجار  ،باغ
خانلوق  -پالک ثبتی 4324.13بخش
دو زنجان

28465

_

زمین  /باغات  ،حریم راه
آهن و جاده  ،حمل و نقل و
فضایسبز

9

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10401بخش سه زنجان -
قطعه189

180

_

زمین/مسکونیتجاری

10

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10449بخش سه زنجان -
قطعه237

11

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10499بخش سه زنجان -
قطعه287

136

144

_

_

زمین/مسکونی

زمین/مسکونی

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی 38.10503بخش سه زنجان
 -قطعه 291

180

_

زمین/مسکونی

13

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی 38.10507بخش سه زنجان
 -قطعه 295

200

_

زمین/مسکونی

14

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10542بخش سه زنجان -
قطعه330

200

_

زمین/مسکونی

12

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی 38.10548بخش سه زنجان
 -قطعه 336

144

16

15

_

زمین/مسکونی

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.11183بخش سه زنجان -
قطعه971

180

_

زمین/مسکونیتجاری

17

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.11184بخش سه زنجان -
قطعه972

180

_

زمین/مسکونیتجاری

18

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.11185بخش سه زنجان -
قطعه973

180

_

زمین/مسکونیتجاری

19

20

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10551بخش سه زنجان -
قطعه339
خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی 38.10552بخش سه زنجان
 -قطعه 340

180

200

_

_

زمین/مسکونی

زمین/مسکونی

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات
ششدانگ،نظربهاینکهبراساسنقشهمصوب
مقادیری از پالک فوق در طرح تعریض خیابان
(بالغ بر 117مترمربع)واقع شده است اما واگذاری
حاضر براساس میزان مساحت مقید در سند
( 180مترمربع) میباشد ملک با وضعیت موجود
به فروش میرسد بازدید از ملک قبل از ارائه
پیشنهاداتالزامیاست.هرگونهتوافقو
اقدام به مطالبه بها از شهرداری و یا هر ارگان
دیگری و توافق با مالکین مجاور بدلیل ساخت
سازهایغیرمجازدرمنطقهبرعهدهخریداربوده
و فروشنده هیچگونه تعهدی در این خصوص
نداشته و خریدار با اوصاف حاضر اقدام به
شرکت در مزایده و خرید پالک ثبتی موصوف
را دارد.
ششدانگ،نظربهاینکهبراساسنقشهمصوب
مقادیری از پالک فوق در طرح تعریض خیابان
(بالغ بر 45مترمربع)واقع شده است اما
واگذاری حاضر براساس میزان مساحت مقید
در سند ( 160مترمربع) میباشد ملک با وضعیت
موجود به فروش میرسد بازدید از ملک قبل از
ارائهپیشنهاداتالزامیاست.هرگونهتوافق
و اقدام به مطالبه بها از شهرداری و یا هر ارگان
دیگری و توافق با مالکین مجاور بدلیل ساخت
سازهایغیرمجازدرمنطقهبرعهدهخریداربوده
و فروشنده هیچگونه تعهدی در این خصوص
نداشته و خریدار با اوصاف حاضر اقدام به
شرکت در مزایده و خرید پالک ثبتی موصوف
را دارد.
ششدانگ،نظربهاینکهبراساسنقشهمصوب
مقادیری از پالک فوق در طرح تعریض خیابان
(بالغ بر 82مترمربع)واقع شده است اما واگذاری
حاضر براساس میزان مساحت مقید در سند
( 160مترمربع) میباشد ملک با وضعیت موجود
به فروش میرسد بازدید از ملک قبل از ارائه
پیشنهاداتالزامیاست.هرگونهتوافقو
اقدام به مطالبه بها از شهرداری و یا هر ارگان
دیگری و توافق با مالکین مجاور بدلیل ساخت
سازهایغیرمجازدرمنطقهبرعهدهخریداربوده
و فروشنده هیچگونه تعهدی در این خصوص
نداشته و خریدار با اوصاف حاضر اقدام به
شرکت در مزایده و خرید پالک ثبتی موصوف
را دارد.
ششدانگ  .،بازدید ازملک الزامیاست ،
وگذاری با وضع موجود محدوده ملک دیوار کشی
شده است
ششدانگ  .،بازدید ازملک الزامیاست ،
وگذاری با وضع موجود محدوده ملک دیوار کشی
شده است
ششدانگ  ،بازدید ازملک الزامیاست ،
واگذاری با وضع موجود میباشد
ششدانگ  ،بازدید ازملک الزامیاست ،
واگذاری با وضع موجود میباشد
ده سهم مشاع از بیست و هفت سهم عرصه و
اعیان به استثنای ثمینه اعیانی  ،بازدید از ملک
الزامیاست  ،واگذاری با وضع موجود میباشد
.مساحتدرجشدهسهمیبنیادبهصورتمشاعی
است  .دارأی متصرف و اولویت خرید بترتیب با
شریک مشاعی و متصرفین میباشد .
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.
ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری
به عهده خریدار میباشد  .بازدید ازملک
الزامیاست،کاربریبهاستنادصورتمجلس
تفکیکی و سند مالکیت میباشد  .واگذاری با
وضعموجودمیباشد.

قیمت پایه (ریال)

18,500,000,000

19,500,000,000

19,300,000,000

28,810,000,000
23,830,000,000

48,900,000,000

52,100,000,000

19,950,000,000

11,100,000,000

6,000,000,000

6,300,000,000

7,500,000,000

8,450,000,000

8,600,000,000

6,300,000,000

17,550,000,000

17,550,000,000

17,550,000,000

7,500,000,000

8,400,000,000
ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

استان خراسان رضوی
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

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

60.01مترمربع

187.68مترمربع

مغازه  -تجاری

ششدانگ  -طبقات همکف و اول دارأی
127.58مترمربع تجاری و زیر زمین به مساحت
 60.01مترمربع انباری تجاری و دارأی آب و برق
میباشد.

31,500,000,000

150مترمربع

0

زمین-مسکونی

ششدانگ  -دارأی آماده سازی کلیه هزینههای
تاسیساتزیربنائیبرعهدهخریدارمیباشد

22,715,000,000

200مترمربع

0

زمین-مسکونی

ششدانگ  -دارأی آماده سازی کلیه هزینههای
تاسیساتزیربنائیبرعهدهخریدارمیباشد

31,700,000,000

بقدرالسهم

حدود30.62مترمربع

مغازه  -تجاری

مشاع -سرقفلي قبال واگذار گرديده فقط ملکیت
واگذار مي گردد که درشرايط برابر اولويت
خريد با مستاجر مي باشد .پرداخت کلیه حقوق
شهرداری بهعهده خریدار میباشد (،انتقال در
قالب اعطای وکالت صورت خواهد گرفت)

8,753,200,000

90مترمربع

0

زمین-مسکونی

ششدانگ

5,500,000,000

1،573،413.6
مترمربع

0

زمین  -زراعی

ششدانگ  -دارأی حدود  60هکتار باغ پسته به
انضمامیکحلقهچاه

527,934,000,000

 166.5متر

0

زمین-مسكوني

ششدانگ دارأی پیش نویس پروانه

12,200,000,000

 206.5متر

0

زمین-مسكوني

ششدانگ دارأی پیش نویس پروانه

12,820,000,000

2

3

4

5

6

7

8

مشهد -بلوار هدایت  -هدایت
 - 30.2سمت راست  -پالک
ثبتی  5223فرعی از یک
اصلی مفروز و مجزی شده از
(974و975و977و )978فرعی از
اصلیمذکور
مشهد -بلوار هدایت  -هدایت
 - 30.4سمت چپ  -پالک ثبتی 5241
فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی
شده از (974و975و977و)978
فرعی از اصلی مذکور
مشهد  -خیابان احمد آباد  -مقابل
سه راه راهنمایی  -پاساژ22
بهمن  -طبقه همکف  -مغازه شماره
سه  -پالک ثبتی قسمتی از باقیمانده
 7475فرعی از  233اصلی بخش
نهمشهد
نیشابور-شهرکقدس-
بلواردانشگاه  -دانشگاه - 12پالک
ثبتی  4464فرعی از  15اصلی مفروز
و مجزی شده از  2734فرعی از اصلی
مذکور
نیشابور-اراضیچهاربرج-پالکهای
ثبتی یک فرعی از 182اصلی و شش
فرعی از  181اصلی و یک فرعی از
 183اصلی
تربت حیدریه  -خیابان جنت -پالک
ثبتی  2371فرعی از  237اصلی مفروز
و مجزی شده از  136فرعی از اصلی
مذکور
تربت حیدریه  -خیابان جنت -پالک
ثبتی  2372فرعی از  237اصلی
مفروز و مجزی شده از  136فرعی از
اصلیمذکور

3

4

5

6

پالک ثبتی  1.180اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

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

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

پالک ثبتی  1.186اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

12400

12400

7440

12400

0

0

0

0

زمین/کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

زمین/کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

استان آذربایجان غربی
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

ششدانگ عرصه و اعیان قطعه
 476تفکیکیتحتپالکثبتی/9016
 1309/1/15مراغه واقع در شهرستان
شاهیندژ-خیابانسردارانجنوبی

584.85

_

مسكوني

ملک موصوف به شماره قطعه  476تفکیکی1309
کهبرابرصورتمجلستفکیکیبهمساحتکل
 85/584مترمربع که مقدار 413مترمربع آن
در گذر شوارع (خیابان  20متری ) قرار گرفته و
به میزان 160.73متر مربع در ضلع غربی خیابان
سرداران و میزان  10.62متر مربع آن در ضلع
شرقیخیابان باقیماندهوخریدارمیتواندنسبت
به اخذ بهاء و یا هرگونه مصالحه و یا اخذ امتیاز از
شهرداری رأس ًا اقدام نماید  .به خریدار وکالت
کاری جهت انجام امور واگذار و در صورت خرید
نقدی وکالت فروش بالعزل جهت انجام امور
اداری و اخذ سند ملکی به نام خود اعطاء خواهد
شد و هر گونه مسئولیت بعدی متوجه خریدار می
باشد .بنیاد ملک موصوف را با شرایط و وضعیت
موجود به فروش می رساند لذا بازدید از ملک و
اخذ اطالعات از دفتر فروش الزامی می باشد.

25,485,000,000

7

8

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

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

12400

12400

0

0

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

استان آذربایجان شرقی
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

آذربایجانشرقی،بخشخسروشاه
 ،روستای الهیجان ،جاده بارانلو  ،از
پالک ثبتی 2018.564بخش 10تبریز

 10090مترمربع از
65240مترمربع

 10090مترمربع از 65240
مترمربع

زمین  /زراعی

مقدار 10090مترمربع از 65240مترمربع با کاربری
زراعی بهفروش میرسد .

39,900,000,000

2

آذربایجانشرقی،بخشخسروشاه
 ،روستای الهیجان  ،از پالک ثبتی
 2018.861بخش 10تبریز

 4256مترمربع از
12220مترمربع

 4256مترمربع از 12220
مترمربع

زمین  /زراعی

مقدار  4256مترمربع از  12220مترمربع با کاربری
زراعی بهفروش میرسد .قسمتی دارأی دیوار
و اعیانی بوده که توسط متصرف ایجاد شده است
و پاسخگوئی به ادعای احتم ًا لی اشخاص برعهده
خریدار بوده و واگذاری با وضع موجود میباشد .

21,100,000,000

زمین(باغ)/زراعی

ششدانگ  ،ملک با کاربری زراعی بهفروش
میرسد .

38,800,000,000

زمین  /زراعی

ششدانگ

3,000,000,000

زمین  /زراعی

ششدانگ

7,000,000,000

زمین/باغ

نود و سه سهم مشاع از سیصد و ده سهم از
عرصه و اعیان  ،قطعه مذکور مشاعی بوده و بهطور
مستقل به راه عمومیو شارع دسترسی ندارد .

3,450,000,000

مغازه  /تجاری

ششدانگ  /دارأی بالکن به مساحت 10.52
مترمربع  ،سرقفلی متلعق به غیر بوده و فقط
مالکیت عرصه و اعیان بهفروش میرسد .

1,150,000,000

مغازه  /تجاری

ششدانگ  /سرقفلی متلعق به غیر بوده و فقط
مالکیت عرصه و اعیان بهفروش میرسد.

720,000,000

مغازه  /تجاری

ششدانگ  /سرقفلی متلعق به غیر بوده و فقط
مالکیت عرصه و اعیان بهفروش میرسد.

900,000,000

زمین  /زراعی

 10595.50مترمربع از 29600مترمربع با کاربری
زراعی بهفروش میرسد.

29,920,000,000

3

4

5

6

7

8

9

10

آذربایجانشرقی،بخشخسروشاه
 ،روستای الهیجان ،ورودی
5145
5145
خیابانامیرکبیر ،پالکثبتی
 2018.339.2494بخش 10تبریز
آذربایجانشرقی،شهرستانبستان
آباد  ،روستای چینی بالغ ،پالک ثبتی
28363
28363
 143.97بخش  9بستان آباد  ،قطعه
یکتفکیکی
آذربایجانشرقی،شهرستانبستان
آباد  ،روستای چینی بالغ ،پالک ثبتی
67834.8
67834.8
 143.98بخش  9بستان آباد  ،قطعه
2تفکیکی
844.746
آذربایجانشرقی  ،اسکو  ،روستای
 844.746مترمربع از
مترمربعاز
میالن  ،کوچه حاج احمد  ،پالک ثبتی
2815.82مترمربع
 7.2337بخش  14سنگ اصلی اسکو 2815.82مترمربع
آذربایجانشرقی،شهرستانتبریز
 ،خیابان خاقانی  ،پاساژ قدس،طبقه
23.1
قدرالسهم
همکف،مغازه شماره ، 10پالک ثبتی
 ، 535.1.36قطعه 34
آذربایجانشرقی،شهرستانتبریز
 ،خیابان خاقانی  ،پاساژ قدس،طبقه
25.34
قدرالسهم
همکف،مغازه شماره ، 11پالک ثبتی
 ، 535.1.37قطعه 35
آذربایجانشرقی،شهرستانتبریز
 ،خیابان خاقانی  ،پاساژ قدس،طبقه
25.77
قدرالسهم
همکف،مغازه شماره ، 12پالک ثبتی
 ، 535.1.38قطعه 36
آذربایجانشرقی،شهرستان
10595.50
 10595.50مترمربع از
چاراویماق  ،راه سوغانچی  ،از پالک مترمربع از29600
29600مترمربع
مترمربع
79.165باقیمانده

9

10

11

12

استان خوزستان
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

پالکثبتی1.17771ماهشهر/ناحیه
صنعتی/منطقهMکارگری/پشت
پمپبنزینهفتتیر

514.93

0

زمین/درمانی

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

17,200,000,000

2

پالکثبتی1.17774ماهشهر/ناحیه
صنعتی/منطقهMکارگری/پشت
پمپبنزینهفتتیر

293.7

0

زمین/مسکونی

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

16,600,000,000

13

پالک ثبتی  1.189اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

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

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

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

پالک ثبتی  1.193اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

12400

12400

12400

12400

12400

0

0

0

0

0

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

زمین/کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

3,100,000,000

2,232,000,000

3,100,000,000

3,100,000,000

3,100,000,000

3,100,000,000

3,100,000,000

3,100,000,000

3,100,000,000

3,100,000,000

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

14

پالک ثبتی  1.194اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

15

پالک ثبتی  1.195اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

16

پالک ثبتی  1.196اهواز /جاده اهواز به
خرمشهر/بعدازپلمالشیه/اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

17

پالک ثبتی  1.197اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

18

پالک ثبتی  1.198اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

19

پالک ثبتی  1.199اهواز /جاده اهواز به
خرمشهر/بعدازپلمالشیه/اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

20

پالک ثبتی  1.200اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

21

پالک ثبتی  1.201اهواز /جاده اهواز به
خرمشهر/بعدازپلمالشیه/اراضی
روستایامالطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

22

پالک ثبتی  1.202اهواز /جاده اهواز
بهخرمشهر/بعدازپلمالشیه/
اراضی روستای ام الطمیر

12400

0

زمین/کشاورزی

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

3,100,000,000

23

پالک ثبتی 1.61خرمشهر /قریه
بدریه/حفارغربی

13026.19

0

زمین/کشاورزی

دودانگ _ملک مذکورباکاربری کشاورزی که
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

3,500,000,000

24

پالک ثبتی 1.62خرمشهر /قریه
بدریه/حفارغربی

13070.26

0

زمین/کشاورزی

دودانگ _ملک مذکورباکاربری کشاورزی که
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

3,300,000,000

26

پالک ثبتی 38.2خرمشهر /کوی
مالکاشتر/انتهایخیابانسپاه

727.54

0

زمین/پارک

27

پالکثبتی5072.31بهبهان/انتهای
خیابانتعلیم/پشتکشتارگاه

332.85

0

زمین/مسکونی

پالکثبتی5072.43بهبهان/انتهای
28
خیابانتعلیم/پشتکشتارگاه

106.87

0

زمین/مسکونی

25

29

پالک ثبتی 616خرمشهر /بلوار نادر/
پشتقنادیپاپا

9952.27

ردیف

پالکثبتی5072.126بهبهان/انتهای
خیابانتعلیم/پشتکشتارگاه

344.85

0

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

زمین/مسکونی

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

16,600,000,000

6,100,000,000

16,600,000,000
9,000,000,000
16,600,000,000

استان مرکزی

1

3,100,000,000

3,100,000,000

2

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

نوعملك.كاربري

 1340مشاع

ندارد

زمینمزروعی

1971.76مشاع

ندارد

زمینمزروعی

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات
 1340متر مربع مشاع از ششدانگ ملک با
وضعیت موجود بهصورت وکالتی به بهفروش
میرسد
1971.76متر مربع مشاع از ششدانگ ملک با
وضعیت موجود بهصورت وکالتی به فروش
میرسد

قیمت پایه (ریال)
12,500,000,000
17,900,000,000

3

اراک -اراضی رسول آباد پالک ثبتی
 -31.695قطعه 2551

800

ندارد

زمینمزروعی

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

4,185,000,000

4

اراک -اراضی رسول آباد پالک ثبتی
 -31.3478قطعه 2537

940

ندارد

زمینمزروعی

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

4,650,000,000

5

اراک -اراضی رسول آباد پالک ثبتی
 -31.3462قطعه 2516

940

ندارد

زمینمزروعی

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

4,650,000,000

6

زرندیه روستای رضی آباد پالک 61.8

4921.24

ندارد

زمین-زراعی

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

8,300,000,000

7

زرندیه روستای رضی آباد پالک 61.2

3095

ندارد

زمین-مسکونی

ملک با وضعیت موجود بهفروش میرسد

14,525,000,000

ردیف

میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.
میزان  61.25سهم مشاع از  245سهم عرصه
واعیان-ملکمذکورباکاربریکشاورزیکه
مالکیت بنیاد در کل ششدانگ بهطور مشاع
بودهوتفکیکویاتقسیمعرفینگردیده
ومحدوده سهم بنیاد در پالک مرقوم معین نشده
است و توافق با سایر شرکا در خصوص افراز
و تفکیک سهم مشاعی بهعهده خریدار است
و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین آب
ندارد.باتوجه به مشاع بودن ملک ،کل محدوده
ششدانگ پالک به خریدارتحویل میگردد ورفع
هرگونه تصرف و معارض با خریدار است.

0

زمین/باغ
مسکونی،خیابان،فضای
سبز،بلواروفرهنگیهنری

ششدانگ _زمین مزبور برابر کروکی و
کاربری اخذ شده از شهرداری خرمشهرحدود ًا
3547مترمربعآندرطرحتعریضخیابان
وحدود 3519مترمربع دارأی کاربری فضای سبز
و تقریب ًا 1178متر در طرح باغ مسکونی وهمچنین
حدود 1704مترمربع در طرح فرهنگی هنری
قرارگرفته ورفع هرگونه تصرف و معارض
باخریداراست.
ششدانگ _ملک بهصورت یک قطعه زمین غیر
محصورباکاربری پارک و اخذ سایر اطالعات از
مرجع فروش الزم و ضروری است

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

استان کرمانشاه و کردستان

3,100,000,000

3,100,000,000

1

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

173251.47

89629

3,100,000,000

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ششدانگ/اموال منقول (تأسیسات شبکه
آب گرم و سرد  ،لولههای بخار  ،لولههای
هوای فشرده  ،ایزوالسیون  ،کابل کشی
و نیرو رسانی به تابلوهای اصلی کارخانه
 ،کانالهای تهویه و هوا رسانی  ،با کلیه
ساپورتها  ،سینیها و استراکچرهای
مربوطه احداث شده در سالن ریسندگی و
سالن بافندگی با کلیه متعلقات به انضمام
لوله کشی سیستم گاز رسانی  ،لوله کشی
سیستم 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
تأسیسات و
عرصه و اعیان بخار ساخت شرکت ماشین سازی اراک به 2,925,000,000,000
 /صنعتی
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 ،
پست زمینی متوسط برق و ترانسفورماتورها
مشتمل بر ترانسفورماتورهای  4و  50کیلو
وات  ،دیژنگتورها  ،سکسیونر  ،تابلوهای
اصلی و فرعی  ،لوازم اندازه گیری کنتورها و
بانک خازنی  5 ،دستگاه ترانسفورماتور 1250
کیلو وات آمپر و یک دستگاه ترانسفورماتور
 500کیلو وات آمپر) و اموال غیرمنقول
ملک مذکور شامل محوطه  ،ساختمانهای
اداری و انبارها  ،سالنهای تولید و ساختمان
تأسیسات میباشد .

2

*138.15844کرمانشاه  ،شهرک
الهیه  ،خیابان صداقت  ،جنب
سردخانه میهن

3451.16

فاقد اعیانی

زمین  /آموزشی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

236,500,000,000

3

*138.4390کرمانشاه  ،شهرک
الهیه  ،فاز سوم جانبازان

2260.88

فاقد اعیانی

زمین  /بهداشتی درمانی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

51,000,000,000

4

*138.4392کرمانشاه  ،شهرک
الهیه  ،فاز سوم جانبازان

600

فاقد اعیانی

زمین  /خدماتی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

16,650,000,000

5

*138.4531کرمانشاه  ،شهرک
الهیه  ،فاز سوم جانبازان

1416.1

فاقد اعیانی

زمین  /تأسیسات شهری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

34,350,000,000

6

*138.694.4617کرمانشاه ،
شهرک الهیه  ،فاز سوم جانبازان

2766.87

فاقد اعیانی

زمین  /ورزشی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

83,500,000,000

7

*138.694.4393کرمانشاه ،
شهرک الهیه  ،فاز سوم جانبازان

2264.49

فاقد اعیانی

زمین  /اداری انتظامی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

56,600,000,000

8

*138.694.4540کرمانشاه ،
شهرک الهیه  ،فاز سوم جانبازان

1574.72

فاقد اعیانی

زمین /فرهنگی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

55,500,000,000

9

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

655.51

فاقد اعیانی

زمین  /قابلیت تجاری

ششدانگ/بخشی از ملک مذکور در تصرف
غیر میباشد که رفع تصرف به عهده خریدار 75,350,000,000
میباشد و بنیاد تعهدی نسبت به آن ندارد.

10

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

230.23

فاقد اعیانی

زمین  /قابلیت تجاری

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

17,000,000,000

11

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

237.36

فاقد اعیانی

زمین  /قابلیت تجاری -
مسکونی

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

14,960,000,000
ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

12

 * 2004.647سنقر  ،شهرک
شهرداری

143

فاقد اعیانی

زمین  /مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

15,512,000,000

18

چرداول-روستایزنجیرهسفلی
پالکثبتی205.17441

235.49

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

900,000,000

13

 * 2004.656سنقر  ،شهرک
شهرداری

150

فاقد اعیانی

زمین  /مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

14,500,000,000

19

چرداول-روستایزنجیرهعلیاپالک
ثبتی205.18313.18520

262.42

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

1,420,000,000

14

 * 2004.684سنقر  ،شهرک
شهرداری

160

فاقد اعیانی

زمین  /مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

15,000,000,000

20

چرداول روستای باغله پالک
ثبتی204.9715

326.00

0

زمین/خدماتی

ششدانگ

900,000,000

15

 * 138.4877کرمانشاه  ،شهرک
الهیه  ،فاز سوم جانبازان

128

فاقد اعیانی

زمین  /مسکونی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار میگردد

12,200,000,000

21

چرداول روستای باغله پالک
ثبتی204.9719

250.88

0

زمین/خدماتی

ششدانگ

680,000,000

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

1

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

1636.2

2

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

1790.15

3

استان کرمان

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
برعهدهخریدارمیباشدمتقاضیقبلازشرکت
در مزایده حتم ًا باید از ملک بازدید نماید(فروش
با وضع موجود)

110,000,000,000

ملک مذکور دارأی 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
برقوسایرارگانهایمربوطهبرعهدهخریدار
میباشد ( فروش با وضع موجود )

133,000,000,000

قطعه زمین به شماره  105از بلوک 15
از پالک  2112اصلی بخش  35کرمان
شهرستانسیرجان-اراضیسعید
آباد-بلوارفاطمیهغربی-خیابان
فرزانگان-فرزانگان3

248

.........

مسکونی

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 برعهده
خریدار میباشد ( .فروش با وضع موجود )

13,330,000,000

4

کرمان  -جاده باغین(-بلوار ایت
اللههاشمیرفسنجانی)مجتمع
صنعتی شماره 2خضراء  -بنیاد بتن

132515

5983

صنعتی

عرصهملکمذکورفاقدسندرسمیبناماین
نهاد و دارأی قرارداد واگذاری از سوی شرکت
شهرکهایصنعتیکرمانبهشرکتمجتمعصنعتی
و تولیدی کرمان متعلق به بنیاد مستضعفان با
وضع موجود دارأی اعیانی احداثی و اموال منقول
موجود در محل مورد کارشناسی قرار گرفته
و اخذ هرگونه مجوز انتقال قانونی و نیز بهره
برداری و تملک و غیره از سوی شرکت شهرکهای 657,455,000,000
صنعتیاستانوهمچنیندرخواستوهزینه
تفکیک سند و انتقال و کلیه بدهیهای متعلق به
ملک نزد کلیه مراجع دولتی و غیر دولتی برعهده
خریدار خواهد بود و ملک مذکور با شرأیط 50
درصد نقد و 50درصد باقیمانده بهصورت
اقساط  24ماهه و یا معاوضه با امالک سهل البیع با
وضع موجود مورد فروش واقع میگردد

420

زمین  -تجاری

زمینمحصور-پارکینگ

ردیف

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

---

نوعملك.كاربري

استان فارس و بوشهر

1

2

3

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي
استان فارس-شیراز-بولوار
امیرکبیر-قبل از خیابان شهید
آقایی -روبهروی باغ جنت
مجتمع تجاری ایرانیان طبقه
مثبت یک به شماره پالک تجاری
 / F19قسمتی از پالک ثبتی
 1652.43372بخش 4شیراز
مفروز و مجزی شده از پالکهای
ثبتی 913و3941و18161
استان فارس-شیراز-بولوار
امیرکبیر-قبل از خیابان شهید
آقایی -روبهروی باغ جنت
مجتمع تجاری ایرانیان طبقه
منفی یک به شماره پالک تجاری
 /B18قسمتی از پالک ثبتی
 1652.43372بخش 4شیراز
مفروز و مجزی شده از پالکهای
ثبتی 913و3941و18161
استان فارس-شیراز-بولوار
امیرکبیر-قبل از خیابان شهید
آقایی -روبهروی باغ جنت
مجتمع تجاری ایرانیان طبقه
مثبت یک به شماره پالک تجاری
 / F29قسمتی از پالک ثبتی
 1652.43372بخش 4شیراز
مفروز و مجزی شده از پالکهای
ثبتی 913و3941و18161

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

به قدرالسهم
اعیان از عرصه
کل

تجاری74.20
مترمربع
انباری 3.7مترمربع
پارکینگ 12.2
مترمربع

به قدرالسهم
اعیان از عرصه
کل

تجاری65.70مترمربع
انباری3.5مترمربع
پارکینگ12.2مترمربع

به قدرالسهم
اعیان از عرصه
کل

4

استان فارس-شیراز-بلوار
امیرکبیر-خیابان شهید سبوکی-
کوچه 4سمت راست  /پالک ثبتی
1652.364

5

استان فارس-شیراز-بلوار
ورودی شهر صدرا-بعد از مجتمع
خلیج فارس سمت راست  /پالک
ثبتی 11.6622

6

استان فارس-شهرستان آباده-
قبل از پلیس راه-روستای علی
آباد  /پالک ثبتی 10131.6

113.61

استان فارس -شیراز-بلوارخلیج
فارس-پشت پلیس راه پل فسا-
شهرک رفاهی شهیدخرمشکوه /
پالک ثبت2151.1509

200

250

9787.32

تجاری74.90مترمربع
انباری5.40مترمربع
پارکینگ 11.9مترمربع

ندارد

ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

 204.10801چرداول روستای باغله
پالکثبتی

721.34

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

3,610,000,000

2

 204.10803چرداول روستای باغله
پالکثبتی

330.00

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

1,750,000,000

3

 205.17425چرداول-روستای
زنجیرهسفلیپالکثبتی

308.66

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

1,700,000,000

4

 205.17438چرداول-روستای
زنجیرهسفلیپالکثبتی

334.41

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

1,250,000,000

5

چرداول-روستای زنجیره سفلی
پالکثبتی205.17455

309.87

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

1,500,000,000

6

چرداول-روستای زنجیره علیا پالک
ثبتی205.18313.18533

343.91

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

1,850,000,000

7

چرداول روستای باغله پالک
ثبتی204.10802

273.63

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

1,380,000,000

8

چرداول روستای باغله پالک ثبتی
204.10804

247.13

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

1,270,000,000

9

چرداول-روستایزنجیرهسفلی
پالک ثبتی205.17421

250.00

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

930,000,000

10

چرداول-روستایزنجیرهسفلی
پالکثبتی205.17422

250.00

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

930,000,000

11

 205.17423چرداول-روستای
زنجیرهسفلیپالکثبتی

250.00

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

930,000,000

12

چرداول-روستایزنجیرهسفلی
پالکثبتی205.17424

250.00

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

930,000,000

13

 205.17428چرداول-روستای
زنجیرهسفلیپالکثبتی

250.65

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

930,000,000

14

چرداول-روستایزنجیرهسفلی
پالکثبتی205.17429

250.32

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

935,000,000

15

چرداول-روستایزنجیرهسفلی
پالکثبتی205.17430

250.32

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

935,000,000

16

چرداول-روستایزنجیرهسفلی
پالکثبتی205.17439

250.32

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

930,000,000

17

چرداول-روستایزنجیرهسفلی
پالکثبتی205.17440

250.32

0

زمین/مسکونیروستایی

ششدانگ

930,000,000

8

9

10

11

12

13

14

استان فارس -شیراز-بلوارخلیج
فارس-پشت پلیس راه پل فسا-
شهرک رفاهی شهیدخرمشکوه /
پالک ثبت2151.1537

استان فارس -شیراز-بلوارخلیج
فارس-پشت پلیس راه پل فسا-
شهرک رفاهی شهیدخرمشکوه /
پالک 2151.1557

استان فارس -شیراز-
بلوارخلیج فارس-پشت پلیس
راه پل فسا-شهرک رفاهی
شهیدخرمشکوه /پالک ثبتی
2151.1578

استان فارس -شیراز-
بلوارخلیج فارس-پشت پلیس
راه پل فسا-شهرک رفاهی
شهیدخرمشکوه /پالک ثبتی
2151.1579

استان فارس -شیراز-
بلوارخلیج فارس-پشت پلیس
راه پل فسا-شهرک رفاهی
شهیدخرمشکوه /پالک ثبتی
2151.1580

استان فارس -شیراز-
بلوارخلیج فارس-پشت
پلیس راه پل فسا-شهرک
رفاهی شهیدخرمشکوه /پالک
ثبتی2151.1616

استان فارس -شیراز-
بلوارخلیج فارس-پشت پلیس
راه پل فسا-شهرک رفاهی
شهیدخرمشکوه /پالک ثبتی
2151.1617

2061.08

625

150

150

300

200

200

مغازه/تجاری

ششدانگ/مساحت قطعی و انتقال سند
مالکیت منوط به اخذ پایان کار و پس از
تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور
سند مفروزی میباشد .ملک دارای انباری
و پارکینگ اختصاصی بوده که با وضع
موجود واگذار میگردد .بازدید از ملک
الزامیاست.

مغازه/تجاری

ششدانگ/مساحت قطعی و انتقال سند
مالکیت منوط به اخذ پایان کار و پس از
تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور
سند مفروزی میباشد .ملک دارای انباری
و پارکینگ اختصاصی بوده که با وضع
موجود واگذار میگردد .بازدید از ملک
الزامیاست.

مغازه/تجاری

زمین/مسکونی

ششدانگ/مساحت قطعی و انتقال سند
مالکیت منوط به اخذ پایان کار و پس از
تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور
سند مفروزی میباشد .ملک دارای انباری
و پارکینگ اختصاصی بوده که با وضع
موجود واگذار میگردد .بازدید از ملک
الزامیاست.

23,200,000,000

19,900,000,000

23,350,000,000

پنج دانگ مشاع از ششدانگ/ملک دارای
شریک مشاعی و دارای سند تک برگ
مشاعی میباشد و با وضع موجود واگذار
است.هر
میگردد .بازدید از ملک الزامی
عهده خریدار 33,500,000,000
گونه توافق با شریک مشاعی به
میباشد .مساحت کل ششدانگ معادل 300
مترمربع است که مساحت پنج دانگ سهم
بنیاد معادل250مترمربع میباشد.

ندارد

زمین /خارج از محدوده
شهر شیراز و در حریم
واقع گردیده و فاقد
کاربری وطرح گذربندی
مصوب میباشد

ششدانگ/ملک درحریم شهر شیراز و خارج
از محدوده خدماتی بوده که با وضع موجود
واگذار میگردد و رعایت حریم و هرگونه عقب
نشینی بهعهده خریدار میباشد.

مخروبه

خانه/مسکونی

ششدانگ-ملک یکباب خانه روستایی
خشتی و مخروبه و قدیمیمیباشد که
دارای متصرف بوده و با وضع موجود واگذار
میگردد و رفع تصرف و هر گونه معارض
به عهده خریدار میباشدبازدید از ملک
الزامیاست.

350,000,000

ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
زمین /خدماتی و
اداری-کارگاههای خدمات گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
پشتیبانی
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.

20,000,000,000

استان ایالم
7

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

زمین /پایانه حمل و نقل
خدمات پشتیبانی

ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به 165,550,000,000
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.

ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
زمین/بلند مرتبه
رفاهیخدمات گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به
اداری
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.

زمین /تجاری-خدمات
رفاهی

زمین /تجاری-خدمات
رفاهی

زمین/تجاری-خدمات
رفاهی

169,520,000,000

ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.
ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.
ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.

ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
زمین/تجاری-لوازم
سنگین گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به
یدکی خودروهای
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.
ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
زمین/تجاری-لوازم
سنگین گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به
یدکی خودروهای
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.

79,650,000,000

16,650,000,000

16,650,000,000

31,650,000,000

21,650,000,000

21,650,000,000

ادامه در صفحه

آگهي مزايده امالك

ادامه از صفحه

استان فارس -شیراز-
بلوارخلیج فارس-پشت پلیس
راه پل فسا-شهرک رفاهی
شهیدخرمشکوه /پالک ثبتی
2151.1690

100

ندارد

16

استان فارس -شیراز-
بلوارخلیج فارس-پشت پلیس
راه پل فسا-شهرک رفاهی
شهیدخرمشکوه /پالک ثبتی
2151.1763

5673.72

ندارد

ردیف

ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
زمین/تجاری-خدمات اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به 12,800,000,000
رفاهی
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.
ششدانگ -ملک مذکور یک قطعه زمین
غیرمحصور میباشد .ملک بابت تسهیالت
اخذ شده توسط شرکت الیاف در رهن قرار
زمین/باسکول-کارواش گرفته است و بدلیل بدهی شرکت الیاف به 344,500,000,000
بانک در بازداشت میباشد .رفع بازداشت
به عهده فروشنده میباشد .بازدید از ملک
الزامیاست.

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

1

15

2

استان سیستان و بلوچستان
ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

نوعملك.كاربري

زابل – انتهای خیابان امام خمینی
(ره)  -روبهروی دانشکده فنی
و حرفهای  -اراضی حسین آباد
 پالک ثبتی  6603فرعی از یک-اصلی بخش دو

260

ندارد

مسکونی

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

2,500,000,000

2

خاش -خیابان بیست متری
آزادی-آزادی  -8پالک ثبتی 49
فرعی از -1822اصلی بخش چهار

230

230

آموزشی

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

1,320,000,000

3

4

استان یزد
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

یزد-خیابانکاشانی-میدانقرآن-
ابتدای کوچه نسترن پالک ثبتی216
اصلی بخش 5یزد

4118.55

-

زمین/باغات

150,000,000,000

2

یزد-صفاییه-خیابانپژوهش-
مجتمعمسکونیرزلند-مجتمع
مسکونی رزلند (بلوک-1واحد-)801
فاقدپالکثبتی

ششدانگ /دارأی سند دفترچه ای فاقد طول
ابعاد،مساحتعرصهتوسطهیأتکارشناسی
ثبتی تعیین گردیده است-مسیر ورودی ملک
از گذر حد شمال میباشد که توسط شهرداری
مسدود شده-فروش با وضع موجود

425

425

ساختمانوتاسیسات/
آپارتمانمسکونی

ششدانگ/اخذ سند منوط به پایان کار و تهیه
صورتمجلستفکیکیمیباشد.

120,595,000,000

5

جاده قدیم زنجان -شهر ضیاءآباد
به سمت روستای ورسج /پالک
ثبتی  5.1790بخش  11قزوین

تاکستان  -جنوب اتوبان قزوین
 زنجان مقابل دانشگاه آزادتاکستان /پالک ثبتی 1.17448
بخش  8قزوین

تاکستان  -جنوب اتوبان قزوین
 زنجان مقابل دانشگاه آزادتاکستان /پالک ثبتی 1.17452
بخش  8قزوین

تاکستان  -جنوب اتوبان قزوین
 زنجان مقابل دانشگاه آزادتاکستان /پالک ثبتی 1.17455
بخش  8قزوین

500000

10000

10000

21500

تاکستان  -جنوب اتوبان قزوین
 زنجان مقابل دانشگاه آزادتاکستان /پالک ثبتی 1.17441
بخش  8قزوین

10000

7

تاکستان  -جنوب اتوبان قزوین
 زنجان مقابل دانشگاه آزادتاکستان /پالک ثبتی 1.17442
بخش  8قزوین

10000

8

تاکستان  -جنوب اتوبان قزوین
 زنجان مقابل دانشگاه آزادتاکستان /پالک ثبتی 1.17454
بخش  8قزوین

6

*

*

*

*

*

زمین/زراعی

زمین/زراعی

زمین/زراعی

زمین/زراعی

زمین/زراعی

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم  ،فاقد آب
و دارأی متصرف میباشد.و بخشهایی از آن
نیز در سنوات قبل توسط بنیاد به اشخاص
واگذار گردیده و هم اکنون قسمتی از
باقیمانده به مساحت حدود ًا  50هکتار مشاع
از  178هکتار باقیمانده سهم بنیاد قابلیت
واگذاری داشته که در تصرف کشاورزان
میباشد.اخذ اطالعات کامل از واحد فروش
قزوین الزامیاست.
پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم  ،فاقد آب
و دارأی متصرف میباشد.اخذ اطالعات کامل
از واحد فروش قزوین الزامیاست.

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم  ،فاقد آب
و دارأی متصرف میباشد.اخذ اطالعات کامل
از واحد فروش قزوین الزامیاست.

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم  ،فاقد آب
و دارأی متصرف میباشد.اخذ اطالعات کامل
از واحد فروش قزوین الزامیاست.

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم  ،فاقد آب
و دارأی متصرف میباشد.اخذ اطالعات کامل
از واحد فروش قزوین الزامیاست.

60,000,000,000

4,900,000,000

5,000,000,000

10,750,000,000

5,000,000,000

استان قزوین
ردیف

آدرس  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه(مترمربع)

اعيان(مترمربع)

نوعملك.كاربري

ميزانمالكيتبنياد.توضيحات

قیمت پایه (ریال)

1

جاده تاکستان به طرف اک فرعی
آخر سمت راست محل مرغداری
الله/پالک ثبتی 1.2094-1.2093
بخش  8قزوین

40000

13000

مرغداری

ششدانگ/مرغداری مذکور بهصورت
مستعمل و دارأی حدود ًا  13000مترمربع
سوله و اتاقهای سرأیداری  ،مدیریت
و یک حلقه چاه عمیق به شماره پروانه
 1662.1301.434و کنتور برق سه فاز
با قدرت  216کیلو وات ساعت میباشد.
مرغداری دارأی بدهی به شرکتهای آب
و فاضالب و اداره کل پشتیبانی امور دام
استان قزوین میباشد .ضمن ًا اسباب و
اثاثیه منقول و همچنین امتیاز بهره برداری
مرغداری شامل مزایده نبوده و در اختیار
بنیاد بوده پرداخت کلیه بدهیها برعهده
برنده مزایده میباشد.اخذ اطالعات از واحد
فروش قزوین الزامیاست.

227,000,000,000

9

تاکستان  -شمال اتوبان قزوین
 زنجان مقابل دانشگاه آزادتاکستان /پالک ثبتی 1.17366
بخش  8قزوین

23500

10000

*

*

*

زمین/زراعی

زمین/زراعی

زمین/زراعی

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم  ،فاقد آب
و دارأی متصرف میباشد.اخذ اطالعات کامل
از واحد فروش قزوین الزامیاست.

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم  ،فاقد آب
و دارأی متصرف میباشد.اخذ اطالعات کامل
از واحد فروش قزوین الزامیاست.

پالک مذکور بهصورت زراعی،دیم  ،فاقد آب
و دارأی متصرف میباشد.اخذ اطالعات کامل
از واحد فروش قزوین الزامیاست.

5,150,000,000

11,750,000,000

4,600,000,000

