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30

کرج،گلشهر،گلزار غربی،خيابان
اختر غربی -پالک ثبتی
،168.827قطعه 18
کرج،گلشهر،گلزار غربی،خيابان
اختر غربی -پالک ثبتی
،168.828قطعه 19
کرج،گلشهر،گلزار غربی،خيابان
اختر غربی -پالک ثبتی
،168.829قطعه 20

1250

_

زمين/آموزشی

ششدانگ /حدود ًا  12.5مترمربع اصالحی دارد

31,500,000,000

1250

_

زمين/آموزشی

ششدانگ /حدود ًا  12.5مترمربع اصالحی دارد

31,500,000,000

1250

_

زمين/آموزشی

ششدانگ /حدود ًا  12.5مترمربع اصالحی دارد

31,500,000,000

32

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق -
پالک ثبتی  ،363.598قطعه 669

1935

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه4
و فاقد طرح ،کاربری
وعرض گذر مصوب

33

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.599قطعه671

2087

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه 4و
فاقد طرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

34

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.603قطعه 679

2098

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه  4و
فاقد طرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

35

كرج ،جاده محمدآباد ،خيابان
خبرنگاران،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.586قطعه 646

1920

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه  4و
فاقد طرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

36

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.587قطعه 648

1920

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه 4و
فاقد طرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

37

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.588قطعه650

1918

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه 4و
فاقد طرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

38

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.582قطعه636

1920

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه 4و
فاقد طرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

39

كرج ،جاده محمدآباد ،خيابان
خبرنگاران،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.581قطعه634

1920

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه 4و
فاقد طرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

40

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.580قطعه632

1920

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه 4و
فاقدطرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

41

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق-
پالکثبتی ،363.579قطعه630

1920

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه 4و
فاقدطرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

42

كرج ،جاده محمدآباد،خيابان
خبرنگاران ،قريه تپه قشالق -
پالک ثبتی ،363.576قطعه625

2098

_

زمين/در حريم
شهرداری منطقه 4و
فاقدطرح ،کاربری و
عرض گذر مصوب

43

44

29

31

47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

58

شهرقدس،شهرک ابريشم،بلوار
جمهوری،بعد از شرکت گاز-
پالکثبتی،16.1617قطعه228

987

شهر قدس،پشت
شهرداری،خيابان صنعت چهارم-
پالک ثبتی ،16.1549قطعه 78
شهر قدس،پشت شهرداری،خيابان
صنعت سوم-پالک ثبتی
،16.3406قطعه 61
شهر قدس،پشت شهرداری،خيابان
صنعت سوم-پالک ثبتی
،16.1538قطعه 60
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.64قطعه30
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.63قطعه31
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.62قطعه32
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.61قطعه33
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.33قطعه34
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.35قطعه36
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.55قطعه69
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.58قطعه66
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.57قطعه67
شهريار،صفادشت،ميدان
جهاددانشگاهی،قريه امين آباد-
پالک ثبتی ،22.56قطعه68
شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.1837قطعه
1068

9,000,000,000

شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
 65پرندک،جاده حصارمهتر،جنب پادگان-
پالک ثبتی ،113.453قطعه 1199
9,700,000,000

8,300,000,000

8,300,000,000

شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
 66پرندک،جاده حصارمهتر،جنب پادگان-
پالک ثبتی ،113.452قطعه 1198
شهريار ،جاده اصلی
شهريار،ورودی روستای
67
کردزار،روبروی قلعه نصرت-پالک
ثبتی ،46.3031قطعه163
شهريار ،جاده اصلی
شهريار،ورودی روستای
68
کردزار،روبروی قلعه نصرت-پالک
ثبتی ،46.3242قطعه382

1685.25

_

زمين/زراعی
وکشاورزی

1731.75

_

زمين/زراعی
وکشاورزی

2760

_

زمين/زراعی
وکشاورزی

1731.75

_

زمين/زراعی
وکشاورزی

1530

حدود
 60مترمربع
مخروبه

زمين/زراعی
وکشاورزی

1411.87

_

زمين/زراعی
وکشاورزی

1466.25

_

زمين/درحريم
شهر(حوزه
استحفاظی)

_

زمين/درحريم
شهر(حوزه
استحفاظی)

964.5

آدرس ملك  /قطعه  /پاك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

9,150,000,000

8,200,000,000
1

رودان-زيارتعلی-روستای
نازدشت پالکهای ثبتی
 551،550،549،547همگی فرعی
از -18اصلی

6573030.02

دارد

7,900,000,000

7,750,000,000

2

رودان-زيارتعلی-منطقه کله تپه
پالک ثبتی  579فرعی از -18اصلی
قطعه يک تفکيکی

433995.83

دارد

7,600,000,000

9,700,000,000

ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود و ت ُامين
آب بعهده خريدار ميباشد.
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود و ت ُامين
آب بعهده خريدار ميباشد.

1,450,000,000

1,700,000,000
1,700,000,000
1,750,000,000
2,650,000,000
1,750,000,000

1,500,000,000

1,350,000,000

16,000,000,000

8,000,000,000

استان هرمزگان
ردیف

46

10162.5

_

8,300,000,000

شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
 60پرندک،جاده حصارمهتر،جنب پادگان-
پالک ثبتی ،113.431قطعه 1177
شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
 61پرندک،جاده حصارمهتر،جنب پادگان-
پالک ثبتی ،113.432قطعه 1178
شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
 62پرندک،جاده حصارمهتر،جنب پادگان-
پالک ثبتی ،113.433قطعه 1179
شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
 63پرندک،جاده حصارمهتر،جنب پادگان-
پالک ثبتی ،113.455قطعه 1201
شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
 64پرندک،جاده حصارمهتر،جنب پادگان-
پالک ثبتی ،113.454قطعه 1200

1800

_

زمين/زراعی
وکشاورزی

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

ششدانگ-1 /مجموعه قابل واگذاری دارای
15حلقه چاه آب بوده که تعداد 3حلقه فاقد
آب و غير فعال است-2.بازديد از ملک الزامی
میباشد-3.چاههای مورد نظر دارای سه ايستگاه
و هفت سنتر توزيع آب میباشد-4 .چاههای
مذکوربرابر ضوابط و مقررات اداره آب و در
صورت فراهم نمودن مقدمات انتقال توسط
خريدار ،واگذار خواهد شد-5.تعداد  32قلم
شامل ماشين آالت و ادوات کشاورزی به همراه
تعداد 61قلم لوازم خانگی موجود در محل بخشی
از مورد معامله است -6.کليه ابنيه های موجود
در پالکهای فوق جزء فروش میباشد-7.کاربری
زمين و باغ/کشاورزی
اراضی مورد نظر برابر نامه  57.18.41899مورخ
 97.7.14جهاد کشاورزی شهرستان رودان
کشاورزی میباشد-8.ملک با وضعيت موجود
واگذار می گردد-9.در اجرای ماده  12قانون کار
کليه سنوات 21نفر کرگران مشغول به کار تا تاريخ
عقد قرارداد محاسبه و مبلغ ريالی آن از سرجمع
فروش بهای مجموعه کسر و به عنوان پرداختی
خريدار منظور و مسئوليت پرداخت کليه ديون
ايشان بر عهده خريدار خواهد بود -10.اين ملک
با شرايط پرداخت 20درصد نقد 10درصد زمان
تحويل ملک و الباقی طی اقساط  48ماهه و بدون
سود واگذار می گردد.
ششدانگ-1/يک حلقه چاه آب بدون مجوز و تاسيسات
طبق اعالم اداره آب شهرستان رودان در محل وجود
زمين/زراعی
دارد-2 .با وضعيت موجود واگذار می شود-3 .بازديد
از ملک الزامی میباشد

قيمت پایه (ریال)

322,000,000,000

7,500,000,000

استان مازندران
ردیف

45

کرج،جاده ماهدشت،نرسيده
به بيمارستان شريعتی،روبروی
رستوران ياس،خيابان جم ،تقاطع
يکم -پالک ثبتی ،6.219قطعه1

زمين/درحريم شهرو
فاقد کاربری وفاقد
هرگونه طرح مصوب
درخصوص تعريض معابر

ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود
ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف به عهده خريدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکيت دارای حق آبه از رودخانه
کرج مطابق قانون ملی شدن آبها ميباشدکه
پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار
خواهد بود

شهريار،جاده رباط کريم،جاده اصلی
 59پرندک،جاده حصارمهتر،جنب پادگان-
پالک ثبتی ،113.880قطعه 1087

1731.75

_

زمين/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودضمن ًا قسمتی از ملک
درحريم برق فشار قوی قرارداردو تحويل ملک
بعد از تاريخ 98.08.15خواهد بود
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودو تحويل ملک بعد از
تاريخ 98.08.15خواهد بود
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودو تحويل ملک بعد از
تاريخ 98.08.15خواهد بود
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودو تحويل ملک بعد از
تاريخ 98.08.15خواهد بود
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودو تحويل ملک بعد از
تاريخ 98.08.15خواهد بود
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودو تحويل ملک بعد از
تاريخ 98.08.15خواهد بود
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودضمن ًايک بنای
مخروبه بدون پايانکار نيز در ملک موجود ميباشدو
تحويل ملک بعد از تاريخ 98.08.15خواهد بود
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودوتحويل ملک بعد از
تاريخ 98.08.15خواهد بود

آدرس ملك  /قطعه  /پاك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

کالردشت قريه عثمانکال قطعه5
نقشه ترسيمی

614.64

کالردشت قريه عثمانکال قطعه3
نقشه ترسيمی

561.23

ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد و رفع
تصرف وخلع يد به عهده خريدار خواهد بود

54,000,000,000

قسمتی ار ملک
دارای اعيانی
ميباشد که متعلق
به افراد غير
ميباشد

زمين/مسکونی

ششدانگ/حدود 645.17مترمربع در تعريض
خيابان و حدود  200مترمربع در تصرف افراد غير
واقع شده لذا واگذاری بصورت وضع موجود
ورفع تصرف وتخليه بعهده خريدار خواهد بود
ضمن ًااخذ اطالعات از دفتر فروش الزامی میباشد

45,500,000,000

1000

_

زمين/فضای سبز

ششدانگ/حدود  40مترمربع اصالحی دارد که در
قيمتگذاری لحاظ شده است

32,000,000,000

1000

_

زمين/فضای سبز

ششدانگ/حدود  50مترمربع اصالحی دارد که در
قيمتگذاری لحاظ شده است

31,000,000,000

4

1000

_

زمين/فضای سبز

ششدانگ/حدود  50مترمربع اصالحی دارد که در
قيمتگذاری لحاظ شده است

31,000,000,000

5

1800

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

6,750,000,000

6

1800

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

6,700,000,000

1800

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

6,750,000,000

1800

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

6,750,000,000

1800

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

6,750,000,000

1800

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

6,750,000,000

1500

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

5,250,000,000

1500

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

5,200,000,000

1500

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

5,250,000,000

1500

_

زمين/درحريم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

5,200,000,000

3116

_

زمين/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود وتامين
آب بعهده خريدار خواهد بودضمن ًا قسمتی از
ملک درحريم دکل برق فشار قوی وسيم آن
قرارگرفته است و تحويل ملک بعد از تاريخ
 98.08.15خواهد بود

2,750,000,000

2

3

7

8

9

چالوس سردآبرود_پالک
7.33.239اصلی

چالوس سردآبرود_پالک
7.33.235اصلی

860

597

اعيان (مترمربع)

زمين/فاقد کاربری

زمين/فاقد کاربری

_

_

چالوس سردآبرود_قسمتی از
348مترمربع مشاع
باقيمانده پالک 33فرعی از 7اصلی
از 1605مترمربع
قطعه  13نقشه ترسيمی
چالوس سردآبرود_قسمتی از
300مترمربع از
باقيمانده پالک 33فرعی از 7اصلی
1605مترمربع
قطعه  14نقشه ترسيمی

بهنمير_دارابدين_مقابل دانشگاه
عالمه امينی قطعه يک تفکيکی
قسمتی از پالک يک اصلی

بهنمير قطعه  17تفکيکی عادی
قسمتی از پالک يک اصلی

نشتارود_خشکداران پالک
15.47اصلی

267.5

343.85

82813مترمربع

نوع ملك/كاربري

زمين (خارج از
محدوده قانونی طرح
هادی)

زمين (خارج از
محدوده قانونی طرح
هادی)
زمين (خارج از
محدوده قانونی طرح
هادی)
زمين (خارج از
محدوده قانونی طرح
هادی)

_

_

زمين(مسکونی)

زمين(مسکونی)

زمين(جنگلی
جلگهای)

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات
به صورت قرارداد عادی واگذار ميشود و اخذ
سند و هزينه های مربوط به آن به عهده خريدار
میباشد.حکم خلع يد صادر و از متصرف خلع
يد گرديده است قلع و قمع ديوار احداثی ملک
برعهده خريدار ميباشد.
به صورت قرارداد عادی واگذار ميشود و اخذ
سند و هزينه های مربوط به آن به عهده خريدار
میباشد.حکم خلع يد صادر و از متصرف خلع
يد گرديده است قلع و قمع ديوار احداثی ملک
برعهده خريدار ميباشد.
ملک فوق مجموعا به مساحت  860مترمربع
میباشد که  850مترمربع آن دارای سند مالکيت
تک برگی بوده و به خريدار منتقل می گردد و
باقيمانده آن نيز به ميزان  10مترمربع که فاقد
سند مالکيت میباشد به صورت عادی واگذار
میگردد و اخذ سند مالکيت و کليه هزينه های آن
به عهده خريدار میباشد.
شش دانگ
ملک با وضع موجود و مشاعی واگذار می گردد و
اخذ سند تفکيکی و کليه هزينه های مربوطه به
عهده خريدار میباشد.
ملک با وضع موجود و مشاعی واگذار می گردد و
اخذ سند تفکيکی و کليه هزينه های مربوطه به
عهده خريدار میباشد.
معبر در ضلع شمال  12متريست که برابر خط پروژه
تعريض دارد و کوچه در ضلع غرب  8متريست
که از محور به عمق  4متر تعريض دارد و رعايت
پخی نبش معابر به طول وتر  3متر الزاميست و
بر اساس اعالم نظر شهرداری تفکيک اين پالک
پس از کسر عقب نشينی بالمانع ميباشد و ملک
بصورت قرارداد عادی و با وضع موجود واگذار
میگردد.اخذ سند و کليه هزينه های آن بعهده
خريدار خواهد بود.بازديد از ملک الزامی است.
بر اساس کاربری اعالمی شهرداری بهنميری کوچه
در ضلع شرق  8متريست که از محور به عمق 4
متر تعريض دارد و رعايت دوربرگردان انتهای
معبر 1.5برابر عرض معبر الزاميست.و ملک
با وضع موجود کارشناسی و واگذار می گردد و
اخذ سند و کليه هزينه های آن به عهده خريدار
میباشد.
ملک دارای دو واحد بنای وياليی مجزای قديمی
ساخت بوده و امکانات و انشعابات برق خانگی
سه فاز و دارای دو حلقه چاه نيمه عميق يک خط
تلفن،از طرفی دکل برق فشار قوی و يک شاخه
رودخانه از داخل ملک ميگذرد و حريم و بستر
آن حدودا  4714.5مترمربع میباشد که در
کارشناسی لحاظ شده است.سابقا بنياد قرارداد
اجاره با مستاجر منعقد نموده ليکن ايشان با انقضا
مدت اجاره کماکان در ملک حضور داشته است از
مرجع قضايی دستور تخليه اخذ و همچنين حدود
14325مترمربع به صورت اراضی شاليزاری در
تصرف اشخاص قرار دارد که رفع تصرف و خلع
يد ملک به عهده خريدار میباشد مضاف اليه يک
راه خاکی به مساحت حدود  286مترمربع از داخل
ملک عبور نموده است که با وضع موجود واگذار
می گردد بازديد از ملک و اخذ اطالعات از دفاتر
مزايده ضروری میباشد.

قيمت پایه (ریال)

2,000,000,000

1,800,000,000

13,000,000,000

9,000,000,000

5,000,000,000
4,500,000,000

950,000,000

1,100,000,000

74,000,000,000

ادامه در صفحه 9

