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ادامه از صفحه 11

20

شاهين شهر _ بلوار طالقانی
_ فرعی  13غربی _ پالک ثبتی
301.1561

750

0

زمين  /مسکونی

ششدانگ

24,000,000,000

17

21

شاهين شهر _ بلوار منتظری _
روبروی بلوار جانبازان_ نبش
فرعی  6غربی _ پالک ثبتی
406.11528

307.32

0

زمين  /مسکونی

ششدانگ_ مساحت طبق سند  307.32متر مربع
و مساحت موجود 307.10متر مربع میباشد .عبور
يک رشته قنات از ملک گواهی می گردد.

20,000,000,000

18

22

شاهين شهر_ بلوار منتظری _
نبش نيم فرعی  9شرقی_ پالک
ثبتی 406.13396

335.11

0

زمين  /مسکونی

ششدانگ

26,000,000,000

19

0

0

پروانه بهربرداری
چاه آب

چاه آب موصوف به شماره پروانه بهربرداری
/11853آ مورخ  1367.11.30واقع در اراضی
رحيمآباد میباشد که فاقد منصوبات و بصورت
متروکه میباشد واگذاری بصورت نقد و صرفا
حق االمتياز چاه موصوف و انتقال آن به خارج از
اراضی بنياد میباشد و خريدار حق بهره برداری
از آن در محل ملک بنياد را ندارد و اخذ مجوزات
الزم از قبيل تمديد پروانه ،جابجايی و  ...بعهده
خريدار میباشد.

8,400,000,000

24

چهارمحال و بختياری _ شهرکرد_
بلوار شهيد استکی _ خيابان
12متری _ کوچه  _ 6پالک ثبتی
قسمتی از  2اصلی

113.33

0

زمين/مسکونی

مشاعی _هشت سهم از دوازده سهم پالک
موصوف به مساحت کل  170متر مربع که مالکيت
بنياد 113.33متر مربع میباشد.ملک دارای
شريک مشاعی و هرگونه توافق با وی بعهده
خريدار و واگذاری بصورت قرارداد عادی
میباشد.

4,400,000,000

25

شهرضا _ کيلومتر  35اصفهان
شهرضا _ منطقه مهيار پالک ثبتی
76.62

46875

0

زمين  /کشاورزی
(اراضی بسيار خوب
و خوب برای زراعت
آبی)

مشاعی _سه دانگ از ششدانگ بانضمام
%50سهم از يک حلقه چاه آب موتوری .با
توجه به اينکه ملک از گذشته تا کنون در
يد متصرفين و شرکاء مشاعی بوده است،
هرگونه توافق با متصرفين و مالکين مشاعی
و هرگونه هزينه در خصوص منصوبات و
متعلقات چاه از گذشته تا کنون بعهده خريدار
میباشد و بنياد هيچگونه مسئوليتی در اين
خصوص ندارد.

17,500,000,000

ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پاك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

شاهين شهر _ اراضی رحيم آباد _
23
شماره پروانه بهربرداری .11853آ

20

21

22

23

ردیف
2

استان خراسان رضوي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

نيشابور -حاشيه زير گذر راهآهن
 پالک  851فرعی از  107اصلیمفروز و مجزی شده از  117فرعی از
اصلی مذکور

 197.54متر

0

قيمت پایه (ریال)

زمين  -مسکونی

ششدانگ

11,500,000,000

زمين  -مسکونی

ششدانگ

12,600,000,000

زمين  -مسکونی

ششدانگ

13,100,000,000

زمين  -مسکونی -
باغ ويال

ششدانگ  -دارای 300مترمربع پروانه ساخت
بدون پرداخت هزينه مهندس ناظر و بيمه که بر
عهده خريدار میباشد

23,600,000,000

زمين  -مسکونی -
باغ ويال

ششدانگ  -دارای 300مترمربع پروانه ساخت
بدون پرداخت هزينه مهندس ناظر و بيمه که بر
عهده خريدار میباشد

24,000,000,000

آپارتمان  -مسکونی

ششدانگ دارای پارکينگ و انباری

11,500,000,000

زمين-زراعی در
محدوده صنعتی

مشاع فاقد آماده سازي-کليه هزينه های مورد
مطالبه از سوی ادارات و مراجع ذيربط به عهده
خريدار میباشد

3,300,000,000

زمين-زراعی در
محدوده صنعتی

مشاع فاقد آماده سازي-کليه هزينه های مورد
مطالبه از سوی ادارات و مراجع ذيربط به عهده
خريدار میباشد

3,420,000,000

زمين-زراعی در
محدوده صنعتی

مشاع فاقد آماده سازي-کليه هزينه های مورد
مطالبه از سوی ادارات و مراجع ذيربط به عهده
خريدار میباشد

900,000,000

زمين -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي  -تراکم کم
مسکونی

750,000,000

زمين -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي  -تراکم کم
مسکونی

760,000,000

زمين -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي  -تراکم کم
مسکونی

770,000,000

زمين -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي  -تراکم کم
مسکونی

785,000,000

زمين -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي  -تراکم کم
مسکونی

680,000,000

زمين  -مسكوني

ششدانگ -هزينه های آماده سازي به عهده
خريدار میباشد  -تراکم کم مسکونی

1,800,000,000

زمين  -مسكوني

ششدانگ -هزينه های آماده سازي به عهده
خريدار میباشد  -تراکم کم مسکونی

1,700,000,000

3

4

5
6
7
8

آدرس ملك  .قطعه  .پاك ثبتي
 -272.6.1054اصلی * شهر بيرجند،
بلوار مالصدرا ،خيابان امير کبير،
حد فاصل اميرکبير 1و ( 3کوچه
ميرداماد)2
 -272.6.1055اصلی * شهر
بيرجند ،بلوار مالصدرا ،خيابان
اميرکبير ،حد فاصل اميرکبير 1و 3
(کوچه ميرداماد)2
 -272.6.1056اصلی * شهر بيرجند،
بلوار مالصدرا ،خيابان امير کبير،
حد فاصل اميرکبير 1و ( 3کوچه
ميرداماد)2
 -272.6.1057اصلی * شهر
بيرجند ،بلوار مالصدرا ،خيابان
اميرکبير ،حد فاصل اميرکبير 1و 3
(کوچه ميرداماد)2
-227.2.337اصلی * شهر بيرجند،
خيابان سپيده ،کوچه سپيد ه3
(امامت) 47
-227.2.338اصلی * شهر بيرجند،
خيابان سپيده ،کوچه سپيد ه3
(امامت) 47
-227.2.339اصلی * شهر بيرجند،
خيابان سپيده ،کوچه سپيد ه3
(امامت) 47
 -227.2.340اصلی * شهر بيرجند،
خيابان سپيده ،کوچه سپيده3
(امامت)47

9

-271.226.254اصلی*شهر بيرجند،
خيابان ظفر ،انتهای ظفر 20

10

1,770,000,000

 230.28متر

0

زمين  -مسكوني

ششدانگ -هزينه های آماده سازي به عهده
خريدار میباشد  -تراکم کم مسکونی

1,700,000,000

 377مترمربع

0

زمين  -مسكوني

ششدانگ  -مسکونی تراکم کم

12,000,000,000

 150مترمربع

0

زمين  -مسكوني

ششدانگ

5,000,000,000

 200.68متر

زمين  -مسكوني

0

 229متر مربع

0

زمين  -مسكوني

ششدانگ دارای پيش نويس پروانه

2,560,000,000

87905متر

0

زمين  -زراعی

ششدانگ -يک قطعه زمين مزروعی ديم

6,000,000,000

1558.5متر مربع

0

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

زمين  -زراعی

ششدانگ  -يک قطعه زمين مزروعی ديم

110,000,000

نوع ملك.كاربري

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قيمت پایه (ریال)

استان خراسان جنوبی

216

محصور شده

زمين مسکونی شهری

216

محصور شده

زمين مسکونی شهری

216

محصور شده

زمين مسکونی شهری

216

محصور شده

زمين مسکونی شهری

300

ندارد

زمين مسکونی شهری

300

ندارد

زمين مسکونی شهری

300

ندارد

زمين مسکونی شهری

300

ندارد

زمين مسکونی شهری

382.35

ندارد

زمين مسکونی شهری

-271.226.255اصلی*شهر بيرجند،
خيابان ظفر ،انتهای ظفر 20

382.35

ندارد

زمين مسکونی شهری

11

-271.226.267اصلی*شهر بيرجند،
خيابان ظفر ،انتهای ظفر 22

367.5

ندارد

زمين مسکونی شهری

12

-271.226.277اصلی*شهر بيرجند،
خيابان ظفر ،انتهای ظفر 20

368.06

ندارد

زمين مسکونی شهری

262.31

ندارد

زمين مسکونی
روستائی

200.97

ندارد

زمين مسکونی
روستائی

13
14

15

16

17

 -47.326اصلی * شهرستان
بيرجند ،روستای اميرآباد ،حاشيه
جاده بيرجند خوسف
 -47.327اصلی * شهرستان
بيرجند ،روستای اميرآباد ،خيابان
ولی عصر 2
 - 272.710.2135اصلی * شهر
بيرجند ،بلوار شهيد آوينی خيابان
پونه ،پونه8
 - 272.710.2136اصلی * شهر
بيرجند ،بلوار شهيد آوينی خيابان
پونه ،پونه8

 -476.322اصلی * شهر اسديه،
خيابان کشاورز ،نرسيده به تقاطع
خيابان وحدت

18

 -476.327اصلی * شهر اسديه،
خيابان کشاورز ،نرسيده به تقاطع
خيابان وحدت

ردیف

11

مشهد  -بلوار هدايت  -هدايت
 - 30.2سمت راست  -پالک
ثبتی  5214فرعی از يک
0
 176مترمربع
اصلی مفروز و مجزی شده
از( )974,975,977,978فرعی از
اصلی مذکور
مشهد  -بلوار هدايت  -هدايت
 - 30.2سمت راست  -پالک
ثبتی  5215فرعی از يک
0
 194مترمربع
اصلی مفروز و مجزی شده
از( )974,975,977,978فرعی از
اصلی مذکور
مشهد  -بلوار هدايت  -هدايت
 - 30.2سمت راست  -پالک
ثبتی  5216فرعی از يک
0
 200متر مربع
اصلی مفروز و مجزی شده
از( )974,975,977,978فرعی از
اصلی مذکور
مشهد  -جاده طرقبه  -بلوار امام
رضا(ع)  -امام رضا(ع)  - 8مقابل
0
بنفشه - 6پالک ثبتی  4505از يک  537.35مترمربع
اصلی مفروز و مجزی شده از 72
فرعی از  18فرعی از اصلی مذکور
مشهد  -جاده طرقبه  -بلوار امام
رضا(ع)  -امام رضا(ع)  - 8مقابل
بنفشه - 6پالک ثبتی  4506از يک
0
 550متر مربع
اصلی مفروز و مجزی شده از 72
فرعی از  18فرعی از اصلی مذکور
مشهد  -بلوار هنرستان -
هنرستان  - 19برج بهارستان
 127.75مترمربع
بقدر السهم
 طبقه دهم  -پالک ثبتی 15933فرعی از  183اصلی مفروز و مجزی
شده از 24111فرعی از اصلی مذکور
مشهد  -جاده مشهد به فريمان -
تپه سالم  -اراضی بيدک -پالک
0
4924.20متر
ثبتی قسمتی از  226فرعی از
 226اصلی بخش  5مشهد -قطعه
شماره 10
مشهد  -جاده مشهد به فريمان -
تپه سالم  -اراضی بيدک -پالک
0
4924.20متر
ثبتی قسمتی از  226فرعی از
 226اصلی بخش  5مشهد -قطعه
شماره 11
مشهد  -جاده مشهد به فريمان -
تپه سالم  -اراضی بيدک -پالک
0
 1800متر مربع
ثبتی قسمتی از  226فرعی از
 226اصلی بخش  5مشهد -قطعه
شماره 27
قوچان -بيست متری محيط
زيست  -مقابل اداره محيط زيست
 اراضی يعقوب آباد  -پالک ثبتی0
200متر
 6187فرعی از يک اصلی مفروز
و مجزی شده از 5552فرعی از
اصلی مذکور
قوچان -بيست متری محيط زيست
 مقابل اداره محيط زيست-اراضی يعقوب آباد  -پالک ثبتی
0
200متر
 6190فرعی از يک اصلی مفروز
و مجزی شده از 5552فرعی از
اصلی مذکور
قوچان -بيست متری محيط زيست
 مقابل اداره محيط زيست-اراضی يعقوب آباد  -پالک ثبتی
0
200متر
 6191فرعی از يک اصلی مفروز و
مجزی شده از 5552فرعی از
اصلی مذکور
قوچان -بيست متری محيط زيست
 مقابل اداره محيط زيست-اراضی يعقوب آباد  -پالک ثبتی
0
200متر
 6192فرعی از يک اصلی مفروز
و مجزی شده از 5552فرعی از
اصلی مذکور
قوچان -بيست متری محيط زيست
 مقابل اداره محيط زيست-اراضی يعقوب آباد  -پالک ثبتی
0
200متر
 6235فرعی از يک اصلی مفروز
و مجزی شده از 5552فرعی از
اصلی مذکور
نيشابور -حاشيه زير گذر راه آهن
 پالک  849فرعی از  107اصلی0
 199.57متر
مفروز و مجزی شده از  117فرعی از
اصلی مذکور

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

1

نيشابور -حاشيه زير گذر راه آهن
 پالک  853فرعی از  107اصلیمفروز و مجزی شده از  117فرعی از
اصلی مذکور
نيشابور -حاشيه زير گذر راه آهن
 پالک  855فرعی از  107اصلیمفروز و مجزی شده از  117فرعی از
اصلی مذکور
نيشابور -خيابان  17شهريور-12
قطعه دوم جنوبی -پالک ثبتی 393
فرعی از  9اصلی بخش  12نيشابور
نيشابور  -دانشگاه يک -خيابان
سروش  -سروش  3پالک ثبتی
 3817فرعی از  15اصلی مفروز و
مجزی شده از  3512B2734فرعی
از اصلی مذکور
تربت حيدريه  -خيابان جنت-پالک
ثبتی  2379فرعی از  237اصلی
مفروز و مجزی شده از  136فرعی از
اصلی مذکور
تربت حيدريه  -کيلومتر  5تربت
حيدريه به زاوه  -جنب دامداری
ظفر-پالک ثبتی  6فرعی از 276
اصلی
تربت حيدريه  -رشتحوار-
روستای زرغری پالک ثبتی 85
فرعی از  129اصلی

ششدانگ -هزينه های آماده سازي به عهده
خريدار میباشد  -تراکم کم مسکونی

آدرس ملك  /قطعه  /پاك ثبتي

50

50

54.06

54.25

زمين تجاری محله
شهری

ندارد

زمين تجاری محله
شهری

ندارد

محصور شده

محصور شده

ششدانگ  -هزينه آماده سازی پرداخت شده است و
قيمت پايه ملک با لحاظ آن تعيين گرديده است .ملک
با ديوار بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار
ميگردد .بازديد از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی پرداخت شده است و
قيمت پايه ملک با لحاظ آن تعيين گرديده است .ملک
با ديوار بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار
ميگردد .بازديد از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی پرداخت شده است و
قيمت پايه ملک با لحاظ آن تعيين گرديده است .ملک
با ديوار بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار
ميگردد .بازديد از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی پرداخت شده است و
قيمت پايه ملک با لحاظ آن تعيين گرديده است .ملک
با ديوار بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار
ميگردد .بازديد از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.
بازديد از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.
بازديد از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.ازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی بعهده خريدار
میباشد .ملک با وضع موجود واگذار می گردد.بازديد
از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی و ارزش افزوده
و ساير هزينه های مورد مطالبه از سوی شهرداری
بعهده خريدار میباشد .ملک با وضع موجود واگذار
می گردد .بازديد از ملک الزامی است.
ششدانگ  -هزينه آماده سازی و ارزش افزوده
و ساير هزينه های مورد مطالبه از سوی شهرداری
بعهده خريدار میباشد .ملک با وضع موجود واگذار
می گردد .بازديد از ملک الزامی است.

زمين تجاری شهری

ششدانگ  -هزينه آماده سازی پرداخت شده
است و قيمت پايه ملک با لحاظ آن تعيين گرديده
است .هزينه ارزش افزوده و ساير هزينه های
مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خريدار
میباشد . .ملک با ديوار بلوکی محصور شده و
با وضع موجود واگذار ميگردد .بازديد از ملک
الزامی است.

زمين تجاری شهری

ششدانگ  -هزينه آماده سازی پرداخت شده
است و قيمت پايه ملک با لحاظ آن تعيين گرديده
است .هزينه ارزش افزوده و ساير هزينه های
مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خريدار
میباشد . .ملک با ديوار بلوکی محصور شده و
با وضع موجود واگذار ميگردد .بازديد از ملک
الزامی است.

7,200,000,000

7,300,000,000

7,300,000,000

7,300,000,000

5,700,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
6,100,000,000
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11,600,000,000
11,000,000,000
2,450,000,000
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1,290,000,000

1,250,000,000

200,000,000

200,000,000

استان خراسان شمالی

1

2

3

4

شيروان-بلوار امام رضا (ع)
خيابان فرهنگ -فرهنگ7
پالک ثبتی  5985فرعی از -2اصلی مفروز ومجزی شده
از ( )470- 5210فرعی از اصلی
مذکور
شيروان-بلوار امام رضا (ع)
خيابان فرهنگ -فرهنگ 7
پالک ثبتی  5987فرعی از -2اصلی مفروز ومجزی شده
از ( )470- 5210فرعی از اصلی
مذکور
شيروان-بلوار امام رضا (ع)
خيابان فرهنگ -فرهنگ 7
پالک ثبتی 5989فرعی از -2اصلی مفروز ومجزی شده
از ( )470- 5210فرعی از اصلی
مذکور
شيروان  -خيابان دانش  -دانش1
 سمت چپ  -پالک ثبتی 790فرعی از  -2اصلی مفروز ومجزی
شده از ( )457 ،458فرعی از
اصلی مذکور

عرصه (مترمربع)

221متر

221متر

221متر

273متر

اعيان (مترمربع)

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

نوع ملك/كاربري

زمين مسکونی

زمين مسکونی

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزينه
آمادهسازی و ساير هزينه های مورد مطالبه از
سوی شهرداری به عهده خريدار میباشد

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزينه
آمادهسازی و ساير هزينه های مورد مطالبه از
سوی شهرداری به عهده خريدار میباشد

زمين مسکونی

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزينه
آمادهسازی و ساير هزينه های مورد مطالبه از
سوی شهرداری به عهده خريدار میباشد

زمين مسکونی

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزينه های
مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خريدار
میباشد

قيمت پایه (ریال)

6,600,000,000

6,350,000,000

6,350,000,000

4,400,000,000
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