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ادامه از صفحه 8

635.8مترمربع

زمين_(مسکونی)

ملک فوق بصورت مشاعی و قرارداد عادی واگذار
می شود،اخذ سند و هر گونه استعالم و کليه
هزينه های مربوطه به عهده خريدار بوده همچنين
ملک دارای متصرف ميباشد که خلع يد و رفع
تصرف نيز به عهده خريدار ميباشد.
ملک فوق بصورت مشاعی و قرارداد عادی واگذار می
شود،اخذ سند و هر گونه استعالم و کليه هزينه های
مربوطه به عهده خريدار بوده همچنين ملک دارای
متصرف ميباشد که خلع يد و رفع تصرف نيز به عهده
خريدار ميباشد.
ملک فوق بصورت مشاعی و قرارداد عادی
واگذار می شود،اخذ سند و هر گونه استعالم و
کليه هزينه های مربوطه به عهده خريدار بوده
همچنين ملک دارای متصرف ميباشد که خلع يد
و رفع تصرف نيز به عهده خريدار ميباشد.
ملک فوق بصورت مشاعی و قرارداد عادی واگذار
می شود،اخذ سند و هر گونه استعالم و کليه
هزينه های مربوطه به عهده خريدار بوده همچنين
ملک دارای متصرف ميباشد که خلع يد و رفع
تصرف نيز به عهده خريدار ميباشد.
ششدانگ_بازديد از ملک الزامی است ملک دارای
متصرف ميباشد و رفع تصرف و قلع و قمع اعيانی
بعهده خريدار ميباشد.و همچنين در ضلع شمال
17.9مترمربع عقب نشينی داشته که در کارشناسی
لحاظ گرديده و ملک با وضع موجود واگذار ميگردد.

1186.9

زمين(مسکونی اقامتی
تفريحی توريستی)

شش دانگ

29,500,000,000

520.7

زمين(مسکونی اقامتی
تفريحی توريستی)

شش دانگ

16,000,000,000

17

سلمانشهر روبروی برج عظيم زاده
قطعه دوم باقيمانده دارای پالک
49فرعی از 374اصلی

9873

زمين (پارکينگ و
فضای سبز)

بر اساس نقشه تطبيقی قسمتهايی از ملک به
مساحت حدود  400مترمربع در تصرف اشخاص قرار
داشته که جلب رضايت متصرفين و مدعيان به عهده
خريدار خواهد بود و همچنين قسمتهايی حدود 3300
مترمربع در خيابان که بصورت فضای سبز شهرداری
و تعريض خيابان قرار دارد که مساحت مفيد
باقيمانده حدودا  6232.82مترمربع میباشد که اين
موارد در کارشناسی لحاظ گرديده و با وضع موجود
واگذار می گردد.بازديد از ملک الزامی است.شرايط
پرداخت %40نقد الباقی 24ماهه میباشد.

700,000,000,000

ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پاك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان پامچال
شرقی  /پالک ثبتی  612فرعی
مفروز و مجزا از  52از سنگ 13
اصلی

950

2

10

سلمانشهر_قريه دانيال  -مرتع
چاری قسمتی از پالک -363.17
اصلی (قطعه )38

11

سلمانشهر_قريه دانيال  -مرتع
چاری قسمتی از پالک -363.17
اصلی (قطعه )38

12

سلمانشهر_قريه دانيال  -مرتع
چاری قسمتی از پالک -363.17
اصلی (قطعه )38

13

سلمانشهر_قريه دانيال  -مرتع
چاری قسمتی از پالک -363.17
اصلی (قطعه )38

14

سلمانشهر خيابان  3درياگوشه
پالک 2760فرعی از 55فرعی از
374اصلی قطعه 5

رامسر-ميانهاله تحت پالک
445 15فرعی از 435فرعی از 12اصلی
قطعه 2
رامسر-ميانهاله تحت پالک
447 16فرعی از 435فرعی از 12اصلی
قطعه 4

867مترمربع
مشاع از17599,23
مشاع از
73033,5مترمربع
ششدانگ
2214مترمربع مشاع
از 17599,23مترمربع
مشاع از
73033,5مترمربع
ششدانگ
1664مترمربع
مشاع از17599,23
مشاع از
73033,5مترمربع
ششدانگ
2517مترمربع
از17599,23
مشاع از
73033,5مترمربع
ششدانگ

_

زمين
(جنگلی جلگهای)

_

زمين
(جنگلی جلگهای)

_

زمين
(جنگلی جلگهای)

_

زمين
(جنگلی جلگهای)

2,800,000,000

14

7,000,000,000
15

5,200,000,000
16

8,000,000,000
17

45,000,000,000
18

رشت گلسار خيابان  / 179قسمتی
از پالک ثبتی  2465از سنگ 55
اصلی

197.4

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

600

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

617.12

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

597.4

رودسر ،روستای باللم /پالک ثبتی
 832فرعی از سنگ  56اصلی
قطعه 470

597.4

رودسر ،روستای باللم  /پالکثبتی
 831فرعی از سنگ  56اصلی
قطعه 471

690.5

20

رودسر ،روستای باللم /پالکثبتی
 865فرعی از سنگ  56اصلی
قطعه 478

600

21

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

19

600

0

0

0

0

0

اعيان (مترمربع)

0

نوع ملك/كاربري

زمين  /مسکونی

3

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان پامچال
شرقی  /پالک ثبتی  614فرعی از
سنگ  13اصلی

950

0

زمين  /مسکونی

4

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان پامچال
شرقی  /پالک ثبتی  616فرعی
مفروز و مجزا از  52از سنگ 13
اصلی

950

5

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان شقايق
شرقی  /پالک ثبتی  381فرعی
مفروز و مجزا از  22از سنگ 13
اصلی

2265

6

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان شقايق
شرقی  /پالک ثبتی  382فرعی
مفروز و مجزا از  22و غيره از سنگ
 13اصلی

2265

7

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان شقايق
شرقی  /پالک ثبتی  383فرعی
مفروز و مجزا از  22و غيره از سنگ
 13اصلی

2265

8

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان شقايق
شرقی  /پالک ثبتی  384فرعی
مفروز و مجزا از  22و غيره از سنگ
 13اصلی

3110

9

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان شقايق
غربی  /پالک ثبتی  391فرعی
مفروز و مجزا از  22و غيره از سنگ
 13اصلی

2385

10

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان شقايق
غربی  /پالک ثبتی  392فرعی
مفروز و مجزا از  22و غيره از سنگ
 13اصلی

2310

11

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان شقايق
غربی  /پالک ثبتی  393فرعی
مفروز و مجزا از  22و غيره از سنگ
 13اصلی

2250

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

زمين  /مسکونی

زمين  /مسکونی

زمين  /مسکونی

زمين  /مسکونی

زمين  /مسکونی

زمين  /مسکونی

زمين  /مسکونی

زمين  /مسکونی

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان شقايق
غربی  /پالک ثبتی  394فرعی
مفروز و مجزا از  22و غيره از سنگ
 13اصلی

2220

0

زمين  /مسکونی

رشت ،گلسار ،خيابان استاد معين
 /قسمتی از پالک  67مجزا شده از
 10باقيمانده از  56اصلی

103.5

0

زمين  /آموزشی

5,700,000,000
23

5,650,000,000
24

5,650,000,000

6,250,000,000

24,200,000,000

25

26

27

رودسر ،صيدرمحله  /قسمتی از
پالکهای ثبتی  342و  344فرعی از
سنگ  72اصلی

2691

رودسر ،صيدرمحله /قسمتی از
پالک  342فرعی از سنگ  72اصلی

253.17

چابکسر ،سروالت ،ليکالم /
قسمتی از پالک  321اصلی به
استثنای يک الی  22فرعی

2113.41

چابکسر ،هراتپر لپاسر /قسمتی
از پالک ثبتی 44فرعی از سنگ
 303اصلی

الهيجان ،بازکياگوراب /قسمتی از
پالک  358از سنگ  36اصلی

3825.45

1600

4,700,000,000

4,850,000,000

4,700,000,000

4,700,000,000

زمين  /مختلف
اعم از جهانگردی،
پذيرائی ،حريم
خيابان و سبز و
لکههای تجاری

5,500,000,000

0

زمين  /مختلف
اعم از جهانگردی،
پذيرائی ،حريم
خيابان و سبز و
لکههای تجاری

ششدانگ/ملک دارای مدعی تصرف بوده و صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار ميشود ،رفع
تصرف احتمالی و پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص بعهده خريدار ميباشد و بازديد از
ملک الزامی است.

4,700,000,000

0

زمين  /مختلف
اعم از جهانگردی،
پذيرائی ،حريم
خيابان و سبز و
لکههای تجاری

ششدانگ  /ملک دارای مدعی تصرف بوده و صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار ميشود ،رفع
تصرف احتمالی و پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص بعهده خريدار ميباشد و بازديد از
ملک الزامی است.

4,700,000,000

0

زمين  /مسير
خيابان

ششدانگ /ملک بصورت عادی و با وضع موجود
واگذار ميگردد و اخذ سند مالکيت و پاسخگويی
به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص بعهده خريدار
ميباشد و بازديد از ملک الزامی است.

1,800,000,000

0

0

0

0

0

0

ششدانگ  /ملک بصورت عادی و با وضع موجود
واگذار ميگردد و اخذ سند مالکيت و پاسخگويی
زمين  /جهانگردی و
به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقيقی و حقوقی
پذيرايی
بعهده خريدار ميباشد و بازديد از ملک الزامی
است.
زمين  /پارک ساحلی
و حريم خيابان

زمين  /باغی و حريم
جاده  16متری از محور
 8متری

زمين  /حريم جاده
 76متری از محور
 38متری و کاربری
مزروعی

زمين  /خارج از
محدوده طرح هادی

ششدانگ /ملک بصورت عادی و با وضع موجود
واگذار ميگردد و اخذ سند مالکيت و پاسخگويی
به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص بعهده خريدار
ميباشد و بازديد از ملک الزامی است.
ششدانگ  /ملک دارای متصرف بوده و با وضع
موجود واگذار ميشود ،رفع تصرف و پاسخگويی
به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص بعهده خريدار
ميباشد و بازديد از ملک الزامی است و با توجه
به اينکه قسمتی از ملک واگذار ميگردد انتقال
بصورت مشاعی خواهد بود.
ششدانگ /ملک دارای متصرف بوده و با وضع
موجود و حرايم واگذار ميشود ،رفع تصرف و
پاسخگويی به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص
بعهده خريدار ميباشد و بازديد از ملک الزامی
است و با توجه به اينکه قسمتی از ملک واگذار
میگردد انتقال بصورت مشاعی خواهد بود.
ششدانگ /ملک دارای متصرف بوده و با وضع
موجود واگذار ميشود ،رفع تصرف و پاسخگويی
به هرگونه ادعای احتمالی اشخاص بعهده خريدار
ميباشد و بازديد از ملک الزامی است و با توجه
به اينکه قسمتی از ملک واگذار میگردد انتقال
بصورت مشاعی خواهد بود.

24,900,000,000

2,100,000,000

14,300,000,000

31,600,000,000

14,000,000,000

استان قزوین
24,200,000,000
ردیف

950

0

زمين  /مسکونی

ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته از درختان
جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و لحاظ گرديده است،
اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيصالح بعهده خريدار
ميباشد .بازديد از ملک الزامی است ،با وضع موجود
واگذار ميگردد .رعايت هرگونه حريم اعم از خيابان و
نهر و غيره بر عهده خريدار ميباشد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته از درختان
جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و لحاظ گرديده است،
اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيصالح بعهده خريدار
ميباشد ،بازديد از ملک الزامی است ،با وضع موجود
واگذار ميگردد .رعايت هرگونه حريم اعم از خيابان و
نهر و غيره بر عهده خريدار ميباشد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته از درختان
جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و لحاظ گرديده است
 ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيصالح بعهده خريدار
ميباشد ،بازديد از ملک الزامی است ،با وضع موجود
واگذار ميگردد .رعايت هرگونه حريم اعم از خيابان و
نهر و غيره بر عهده خريدار ميباشد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته از درختان
جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و لحاظ گرديده است،
اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيصالح بعهده خريدار
ميباشد ،بازديد از ملک الزامی است ،با وضع موجود
واگذار ميگردد .رعايت هرگونه حريم اعم از خيابان و
نهر و غيره بر عهده خريدار ميباشد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته از درختان
جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و لحاظ گرديده است
 ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيصالح بعهده خريدار
ميباشد ،رعايت هرگونه حريم اعم از خيابان و نهر و غيره
بر عهده خريدار ميباشد .بازديد از ملک الزامی است ،با
وضع موجود واگذار ميگردد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته از درختان
جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و لحاظ گرديده است،
اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيصالح بعهده خريدار
ميباشد ،رعايت هرگونه حريم اعم از خيابان و نهر و غيره
بر عهده خريدار ميباشد .بازديد از ملک الزامی است ،با
وضع موجود واگذار ميگردد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته از درختان
جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و لحاظ گرديده است
 ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيصالح بعهده خريدار
ميباشد ،رعايت هرگونه حريم اعم از خيابان و نهر و غيره
بر عهده خريدار ميباشد ،.بازديد از ملک الزامی است ،با
وضع موجود واگذار ميگردد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته از درختان
جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و لحاظ گرديده است،
اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيصالح بعهده خريدار
ميباشد ،رعايت هرگونه حريم اعم از خيابان و نهر و غيره
بر عهده خريدار ميباشد .بازديد از ملک الزامی است ،با
وضع موجود واگذار ميگردد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته
از درختان جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و
لحاظ گرديده است ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع
ذيصالح بعهده خريدار ميباشد ،رعايت هرگونه
حريم اعم از خيابان و نهر و غيره بر عهده خريدار
ميباشد .بازديد از ملک الزامی است ،با وضع
موجود واگذار ميگردد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته
از درختان جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و
لحاظ گرديده است ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع
ذيصالح بعهده خريدار ميباشد ،رعايت هرگونه
حريم اعم از خيابان و نهر و غيره بر عهده خريدار
ميباشد .بازديد از ملک الزامی است ،با وضع
موجود واگذار ميگردد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته
از درختان جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و
لحاظ گرديده است ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع
ذيصالح بعهده خريدار ميباشد ،رعايت هرگونه
حريم اعم از خيابان و نهر و غيره بر عهده خريدار
ميباشد .بازديد از ملک الزامی است ،با وضع
موجود واگذار ميگردد.
ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد و انباشته
از درختان جنگلی که بصورت مجزا ارزيابی و
لحاظ گرديده است ،اخذ هرگونه مجوز از مراجع
ذيصالح بعهده خريدار ميباشد ،رعايت هرگونه
حريم اعم از خيابان و نهر و غيره بر عهده خريدار
ميباشد .بازديد از ملک الزامی است ،با وضع
موجود واگذار ميگردد.
چهار سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ  /ملک
دارای شريک مشاعی بوده ،بازديد از ملک الزامی
است ،با وضع موجود واگذار ميگردد ،مدعی
تصرف داشته و پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی بعهده خريدار ميباشد .اولويت خريد
با شريک مشاعی ميباشد .بصورت عادی واگذار
و اخذ سند تفکيکی و هزينه های آن بر عهده
خريدار ميباشد.

24,000,000,000

1

آدرس ملك  /قطعه  /پاك ثبتي

عرصه (مترمربع)

کيلومتر  35جاده قزوين -
بوئينزهرا روستای قشالق کوره
(مرانلو)  -پالک ثبتی  42اصلی

239540
(فقط سهم بنياد)

اعيان (مترمربع)

2

کيلومتر  25جاده قزوين -
بوئينزهرا روستای ديزان

23,000,000,000

3

کيلومتر  25جاده قزوين -
بوئينزهرا روستای ديزان

22,000,000,000

21,800,000,000

4

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

ميزان سهم مالکيت بنياد از عرصه و اعيان
 239540سهم مشاع از  1658354.3سهم
ششدانگ ميباشدبرروی پالک مذکور عالوه بر
زمين  /خارج از
محدوده شهر و داخل بنياد ،اداره منابع طبيعی و همچنين اهالی روستا به
حريم شهر بوئين زهرا عنوان شرکای مشاعی نيز مالکيت و حضور دارند.
ضمن ًا بازديد از ملک و اخذ اطالعات از دفاتر مزايده
الزامی ميباشد.
ششدانگ مجوز بهره برداری از چاه مذکور بنام
بنياد بوده و کليه هزينه های تمديد و تجديد
چاه آب شماره يک با
پروانه بهره برداری و غيره به عهده خريدار
مصارف کشاورزی
ميباشد( .مشخصات چاه  :قطر لوله جدار  12 :اينچ.
به شماره پروانه
قطر لوله آبده  6 :اينچ  .آبدهی  30 :ليتر در ثانيه.
بهره برداری /1301ط
عمق چاه  72 :متر  .حداکثر مدت کارکرد 3000 :
ق  - 358/مورخ
ساعت در سال ) چاه دارای متصرف و رفع تصرف
- 9542 - 63.9.8
بعهده خريدار ميباشد .ضمن ًا اخذ اطالعات از دفتر
63.9.11
مزايده الزامی ميباشد.
ششدانگ مجوز بهره برداری از چاه مذکور بنام
بنياد بوده و کليه هزينه های تمديد و تجديد
چاه آب شماره دو با
پروانه بهره برداری و غيره به عهده خريدار
مصارف کشاورزی
ميباشد( .مشخصات چاه  :قطر لوله جدار  12 :اينچ.
به شماره پروانه
قطر لوله آبده  6 :اينچ  .آبدهی  30 :ليتر در ثانيه.
بهره برداری /1301ط
عمق چاه  74 :متر  .حداکثر مدت کارکرد 3000 :
ق  - 358/مورخ
ساعت در سال ) چاه دارای متصرف و رفع تصرف
- 9542 - 63.9.8
بعهده خريدار ميباشد .ضمن ًا اخذ اطالعات از دفتر
63.9.11
مزايده الزامی ميباشد.
ششدانگ مجوز بهره برداری از چاه مذکور بنام
بنياد بوده و کليه هزينه های تمديد و تجديد
چاه آب شماره سه با
پروانه بهرهبرداری و غيره بعهده خريدار ميباشد.
مصارف کشاورزی
(مشخصات چاه  :قطر لوله جدار  12 :اينچ.قطر لوله
به شماره پروانه
آبده 3 :اينچ  .آبدهی 8 :ليتر در ثانيه  .عمق چاه:
بهره برداری
40متر  .حداکثر مدت کارکرد  3000 :ساعت در
 399.1301.434تاريخ
سال) چاه دارای متصرف و رفع تصرف بعهده
مجوز 68/3/27
خريدار ميباشد .ضمن ًا اخذ اطالعات از دفتر مزايده
الزامی ميباشد.

31,000,000,000

کيلومتر  25جاده قزوين -
بوئينزهرا روستای ديزان

قيمت پایه (ریال)

7.000.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

15.000.000.000

استان گلستان
22,000,000,000

ردیف

بندر انزلی ،بشمن ،شهرک
توريستی خزرويال ،خيابان پامچال
شرقی  /پالک ثبتی  613فرعی
مفروز و مجزا از  52از سنگ 13
اصلی

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)
22

رودسر ،صيدرمحله  /قسمتی از
پالک  342از سنگ  72اصلی

زمين  /مختلف
اعم از جهانگردی،
پذيرائی ،حريم
خيابان و سبز و
لکههای تجاری
زمين  /مختلف
اعم از جهانگردی،
پذيرائی ،حريم
خيابان و سبز و
لکههای تجاری
زمين  /مختلف
اعم از جهانگردی،
پذيرائی ،حريم
خيابان و سبز و
لکههای تجاری
زمين  /مختلف
اعم از جهانگردی،
پذيرائی ،حريم
خيابان و سبز و
لکههای تجاری

19,200,000,000

ششدانگ/ملک دارای مدعی تصرف بوده و صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار ميشود ،رفع
تصرف احتمالی و پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص بعهده خريدار ميباشد و بازديد از
ملک الزامی است.

استان گیالن
264

زمين  /مسکونی
دارای 35.78
مترمربع تعريض

ششدانگ/ملک دارای سند معارض بوده و دارای
متصرف ميباشد ،حکم قطعی داير بر ابطال سند
مالکيت معارض صادر شده و ملک با وضع موجود
واگذار میگردد ،پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی بعهده خريدار است و بازديد از ملک
الزامی و رفع تصرف برعهده خريدار ميباشد.
ششدانگ/ملک دارای مدعی تصرف بوده و صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار ميشود ،رفع
تصرف احتمالی و پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص بعهده خريدار ميباشد و بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ /ملک دارای مدعی تصرف بوده و صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار ميشود ،رفع
تصرف احتمالی و پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص بعهده خريدار ميباشد و بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ/ملک دارای مدعی تصرف بوده و صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار ميشود ،رفع
تصرف احتمالی و پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص بعهده خريدار ميباشد و بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ/ملک دارای مدعی تصرف بوده و صرف ًا
مدلول سند با وضع موجود واگذار ميشود ،رفع
تصرف احتمالی و پاسخگويی به هرگونه ادعای
احتمالی اشخاص بعهده خريدار ميباشد و بازديد از
ملک الزامی است.

آدرس ملك  /قطعه  /پاك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

“گنبد خيابان امام خمينی جنوبی
جنب فرمانداری قطعه شماره43
به پالک ثبتی28909فرعی از
 1665فرعی از يک اصلی بخش
 10گنبد”

250

“گنبد خيابان بلوار جهاد قطعه
شماره 87به پالکثبتی36624فرعی
از 13629فرعی از13720فرعی از
2383فرعی از يک اصلی بخش
 10گنبد”

160

11,300,000,000
2

اعيان (مترمربع)

ندارد

ندارد

نوع ملك/كاربري

مسکونی

مسکونی

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد میباشد بازديد
از امالک اجباری و با وضع موجود واگذار می شود

6,600,000,000

ششدانگ  /ملک در اختيار بنياد میباشد بازديد
از امالک اجباری و با وضع موجود واگذار می شود

3,410,000,000

ادامه در صفحه 10

