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ادامه از صفحه 11

استان البرز

3116

_

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/ضمنا" قسمتی از ملک درحریم دکل برق
فشار قوی وسیم آن قرارگرفته است

2,970,000,000

1731.75

_

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/ضمنا" قسمتی از ملک درحریم برق فشار
قوی قراردارد

1,545,000,000

1800

_

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/

1,950,000,000

_

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/

2,070,000,000

_

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/

2,150,000,000

ردیف

35

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.1837قطعه
1068
شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.880قطعه
1087
شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.431قطعه
1177

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

1

کرج،خیابان دانشکده ،کوچه
یاس،پالک -105پالک ثبتی
 162.3687قطعه 29

286.92

حدود480.60

زمین ساختمان/
مسکونی متداول
شهری با گونه تراکمی
125-4

ششدانگ /ملک بصورت ساختمان مسکونی کلنگی
دردوطبقه دارای اشتراک آب وبرق وگاز میباشد

30,000,000,000

36

2

کرج،مهرشهر،بلوار ارم،کوی زنبق-،
پالک ثبتی ،167.1277قطعه 40

624

_

زمین/مسکونی
متداول شهریh-125

ششدانگ/پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده
خریدار می باشد

46,600,000,000

37

3

كرج ،جاده محمدآباد ،خیابان
خبرنگاران،قریه تپه قشالق-پالک
ثبتی ،363.586قطعه 646

1920

_

زمین/در حریم
شهرداری
منطقه4وفاقدطرح
کاربری وعرض گذر
مصوب

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف به عهده خریدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه کرج
مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری
واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

8,900,000,000

38

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.432قطعه
1178

1685.25

4

كرج ،جاده محمدآباد،خیابان
خبرنگاران ،قریه تپه قشالق-پالک
ثبتی،363.587قطعه 648

1920

_

زمین/در حریم
شهرداری
منطقه4وفاقدطرح
کاربری وعرض گذر
مصوب

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف به عهده خریدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه کرج
مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری
واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

39
9,000,000,000

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.433قطعه
1179

1731.75

40

2760

5

كرج ،جاده محمدآباد،خیابان
خبرنگاران ،قریه تپه قشالق-پالک
ثبتی ،363.588قطعه650

1918

_

زمین/در حریم
شهرداری
منطقه4وفاقدطرح
کاربری وعرض گذر
مصوب

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف به عهده خریدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه کرج
مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری
واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.455قطعه
1201

9,350,000,000

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.454قطعه
1200

1731.75

6

كرج ،جاده محمدآباد،خیابان
خبرنگاران ،قریه تپه قشالق-پالک
ثبتی ،363.582قطعه636

1920

_

زمین/در حریم
شهرداری
منطقه4وفاقدطرح
کاربری وعرض گذر
مصوب

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف به عهده خریدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه کرج
مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری
واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

8,800,000,000

42

7

كرج ،جاده محمدآباد ،خیابان
خبرنگاران،قریه تپه قشالق-پالک
ثبتی ،363.581قطعه634

1920

_

زمین/در حریم
شهرداری
منطقه4وفاقدطرح
کاربری وعرض گذر
مصوب

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف به عهده خریدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه کرج
مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری
واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

8,700,000,000

8

كرج ،جاده محمدآباد،خیابان
خبرنگاران ،قریه تپه قشالق-پالک
ثبتی ،363.580قطعه632

1920

_

زمین/در حریم
شهرداری
منطقه4وفاقدطرح
کاربری وعرض گذر
مصوب

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف به عهده خریدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه کرج
مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری
واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

8,200,000,000

9

كرج ،جاده محمدآباد،خیابان
خبرنگاران ،قریه تپه قشالق-پالک
ثبتی،363.579قطعه630

1920

_

زمین/در حریم
شهرداری
منطقه4وفاقدطرح
کاربری وعرض گذر
مصوب

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف به عهده خریدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه کرج
مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری
واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

8,000,000,000

10

كرج ،جاده محمدآباد،خیابان
خبرنگاران ،قریه تپه قشالق  -پالک
ثبتی ،363.576قطعه625

2098

_

زمین/در حریم
شهرداری
منطقه4وفاقدطرح
کاربری وعرض گذر
مصوب

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف به عهده خریدار خواهد بود ،ضمن ًا مطابق
مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه کرج
مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری
واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

9,900,000,000

11

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر
آباد-پالک ثبتی ،7.688قطعه 1

681.11

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

22,550,000,000

12

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.690قطعه 3

565.85

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

16,000,000,000

13

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.692قطعه 5

616.5

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

17,500,000,000

14

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.694قطعه 7

622.15

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

17,630,000,000

15

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.696قطعه 9

627.8

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

17,800,000,000

16

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.698قطعه 11

633.44

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

18,000,000,000

17

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.699قطعه 12

688.6

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

20,000,000,000

18

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.700قطعه 13

889.15

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

29,350,000,000

19

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/

2,050,000,000

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.453قطعه
1199

1530

حدود60مترمربع
مخروبه

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/ضمنا"یک بنای مخروبه بدون پایانکار نیز
در ملک موجود میباشد

1,750,000,000

43

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی
پرندک،جاده حصارمهتر،جنب
پادگان-پالک ثبتی ،113.452قطعه
1198

1411.87

_

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/

1,600,000,000

44

شهریار ،جاده اصلی شهریار
،ورودی روستای کردزار،روبروی
قلعه نصرت-پالک ثبتی
،46.3242قطعه382

964.5

_

45

46

41

650.67

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

18,450,000,000

20

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی 7.704
قطعه 17

656.32

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

18,600,000,000

21

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.706قطعه 19

661.97

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

18,750,000,000

22

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.708قطعه 21

622.61

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

19,000,000,000

23

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی 7.710
قطعه 23

1042.5

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

66,200,000,000

24

کرج،جادهمحمدشهر،ورودی
جعفرآباد-پالکثبتی،7.733قطعه46

683.88

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

18,000,000,000

25

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی 7.734
قطعه 47

668.26

_

زمین/مسکونی

ششدانگ/

17,650,000,000

26

شهرقدس،اسماعیل آباد،
روبروی امام زاده-
پالک ثبتی ،16.2117
قطعه901

6414

قسمتی از ملک
دارای اعیان
بوده که متعلق به
متصرف است

زمین/پارک وفضای
سبز

ششدانگ/ملک بمیزان حدود 2189.70مترمربع
در طرح تعریض خیابان قرارگرفته ومساحت حدود
765.76مترمربع درتصرف افراد غیر بوده لذا
واگذاری باشرایط وضع موجود وبصورت وکالتی ورفع
تصرف وقلع و قمع آن بعهده خریدار میباشد

97,000,000,000

27

شهرقدس،جاده
شهریاراندیشه،بعد از ورودی
زرنان-پالک ثبتی ،16.1988
قطعه 982

6350

_

زمین/درحریم شهر
وپس از رعایت حرایم
قانونی راه وجاده در
پهنه  s411کشاورزی
وباز

ششدانگ  /ملک برابرگزارش نقشه برداری
دارای حریم  38متری از آکس جاده بمساحت
1795.50مترمربع ومساحت 68متر درآکس
3771.50مترمربع ومساحت باقیمانده حدود
794مترمربع واقع شده است لذا واگذاری باشرایط
وضع موجود بصورت وکالتی ورفع تصرف وتخلیه
بعهده خریدار خواهد بود

50,650,000,000

28

شهریار،صفادشت،میدان
جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-
پالک ثبتی ،22.64قطعه30

1800

_

زمین/درحریم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

7,230,000,000

29

شهریار،صفادشت،میدان
جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-
پالک ثبتی ،22.63قطعه31

1800

_

زمین/درحریم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

7,200,000,000

30

شهریار،صفادشت،میدان
جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-
پالک ثبتی ،22.61قطعه33

1800

_

زمین/درحریم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

7,280,000,000

31

شهریار،صفادشت،میدان
جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-
پالک ثبتی ،22.33قطعه34

1800

_

زمین/درحریم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

7,300,000,000

32

شهریار،صفادشت،میدان
جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-
پالک ثبتی ،22.55قطعه69

1500

_

زمین/درحریم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

5,740,000,000

ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود و ت ُامین آب
زمین/درحریم
بعهده خریدار میباشد.
شهر(حوزه استحفاظی)

8,350,000,000

کرج،جاده قزوین،ورودی
شهرک افشاریه-پالک ثبتی
،137.8578قطعه 21

5377.5

_

زمین/پارک

100,000,000,000

کرج،چهارباغ،انتهای خیابان گلستان
نهم،پالک ثبتی  ،367.7109قطعه 2

 564.83مترمربع
مشاع از1620مترمربع

_

زمین/خارج از محدوده
ودرحریم شهر(فاقد
کاربری)

مشاع/پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده
خریدار می باشد

4,900,000,000

1990

_

زمین/خارج از محدوده
ودرحریم شهر

ششدانگ/پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده
خریدار می باشد

18,000,000,000

کرج،چهارباغ،بین گلستان
هفت وهشت-پالک ثبتی
،367.14286قطعه 250

4814

49

48

_

ششدانگ /ملک دارای متصرف می باشد و رفع
تصرف وخلع ید به عهده خریدارخواهدبود

کرج،چهارباغ،انتهای خیابان گلستان
47
دهم-پالک ثبتی ،367.7117قطعه78

کرج،جاده محمدشهر ،ورودی
جعفر آباد-پالک ثبتی ،7.702قطعه 15

_

زمین/زراعی
وکشاورزی

ششدانگ/

3,180,000,000

دارد (متعلق به
متصرف میباشد)

کرج،چهارباغ ،بلوار امام
خمینی،خیابان درمانگاه
ابن سینا،چهارراه سوم-پالک ثبتی
،367.6044قطعه 239

1513

_

ششدانگ  /ملک دارای متصرف میباشد که بابت
زمین/خارج از محدوده
خلع ید وقلع قمع اعیانی های موجودحکم قطعی
ودرحریم شهر(فاقد
قضایی اخذ گردیده که رفع تصرف و اجرای آن بعهده
کاربری)
فروشنده خواهد بود

68,850,000,000

زمین/خارج از حریم
شهر

ششدانگ/

13,650,000,000

50

کرج،چهارباغ ،بلوار امام
خمینی،خیابان درمانگاه
ابن سینا،چهارراه سوم-پالک ثبتی
،367.6045قطعه 240

1537.5

_

زمین/خارج از حریم
شهر

ششدانگ/

13,200,000,000

51

کرج،چهارباغ ،بلوار امام
خمینی،خیابان درمانگاه
ابن سینا،چهارراه سوم-پالک ثبتی
،367.6035قطعه 204

1537.5

_

زمین/خارج از حریم
شهر

ششدانگ/

13,000,000,000

52

کرج،چهارباغ ،بلوار امام
خمینی،خیابان درمانگاه
ابن سینا،چهارراه سوم-پالک ثبتی
،367.6036قطعه 205

1513

53

54

55

56

57

کرج،چهارباغ ،بلوار امام
خمینی،خیابان درمانگاه
ابن سینا،چهارراه سوم-پالک
ثبتی،367.6046قطعه241

کرج،چهارباغ ،بلوار امام
خمینی،خیابان درمانگاه
ابن سینا،چهارراه سوم-پالک
ثبتی،367.6047قطعه242

کرج،چهارباغ ،بلوار امام
خمینی،خیابان درمانگاه
ابن سینا،چهارراه سوم-پالک ثبتی
،367.6032قطعه201

کرج،چهارباغ ،بلوار امام
خمینی،خیابان درمانگاه
ابن سینا،چهارراه سوم-پالک ثبتی
،367.6034قطعه203
کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،خیابان
کارگر،نبش  30متری-پالک ثبتی
،367.5802قطعه 1053

1537.5

1414.5

1387.25

1537.5

1925.5

58

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،روبروی
پمپ بنزین،نبش خیابان بهار-پالک
ثبتی ، 367.7161قطعه51

4084

59

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،ضلع جنوب
پمپ بنزین-پالک ثبتی 367.6794
قطعه1481

1937.5

60

61

_

بناهای احداثی
متعلق به افرادغیر
میباشد

بناهای احداثی
متعلق به افرادغیر
میباشد

بناهای احداثی
متعلق به افرادغیر
میباشد

بناهای احداثی
متعلق به افرادغیر
میباشد

_

زمین/خارج از حریم
شهر

زمین/خارج از حریم
شهر

زمین/خارج از حریم
شهر

ششدانگ/

13,700,000,000

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و
پاسخگویی به شهرداری ،جهاد کشاورزی و  ...و
مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با
وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خریدار
خواهد بود

13,200,000,000

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و
پاسخگویی به شهرداری ،جهاد کشاورزی و  ...و
مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با
وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خریدار
خواهد بود

زمین/خارج از حریم
شهر

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و
پاسخگویی به شهرداری ،جهاد کشاورزی و  ...و
مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با
وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خریدار
خواهد بود

زمین/خارج از حریم
شهر

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و
پاسخگویی به شهرداری ،جهاد کشاورزی و  ...و
مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با
وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خریدار
خواهد بود

زمین /اداری

12,000,000,000

13,400,000,000

15,800,000,000

ششدانگ /پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده
خریدار می باشد

65,000,000,000

زمین/خارج از محدوده
بناهای احداثی
متعلق به افرادغیر خدماتی وداخل حریم
شهرچهارباغ
میباشد

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و
پاسخگویی به شهرداری ،جهاد کشاورزی و ...به
عهده خریدار با اخذ اقرارنامه محضری از خریدار
خواهد بود

15,400,000,000

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،ضلع جنوب
پمپ بنزین-پالک ثبتی 367.6869
قطعه1573

2522.5

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

ششدانگ/ملک موصوف درمسیر برق فشارقوی
واقع شده لذا واگذاری با وضع موجود میباشد

6,222,000,000

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،ضلع جنوب
پمپ بنزین-پالک ثبتی 367.6868
قطعه1572

2725

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

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

7,200,000,000

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،ضلع جنوب
پمپ بنزین-پالک ثبتی 367.6852
قطعه1546

1950

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

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

3,925,000,000

63

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،ضلع جنوب
پمپ بنزین-پالک ثبتی 367.6851
قطعه1545

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

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

62

_

_

زمین/خارج از محدوده
ودر حریم شهر

ششدانگ /پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده
خریدار می باشد

12,000,000,000

5,900,000,000

64

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،ضلع جنوب
پمپ بنزین-پالک ثبتی 367.6850
قطعه1544

1937.5

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

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

12,165,000,000

33

شهریار،صفادشت،میدان
جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-
پالک ثبتی ،22.58قطعه66

1500

_

زمین/درحریم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

5,820,000,000

65

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،ضلع جنوب
پمپ بنزین-پالک ثبتی 367.6832
قطعه1525

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

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

9,400,000,000

34

شهریار،صفادشت،میدان
جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-
پالک ثبتی ،22.56قطعه68

1500

_

زمین/درحریم
شهروفاقد کاربری

ششدانگ/

5,800,000,000

66

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،ضلع جنوب
پمپ بنزین-پالک ثبتی 367.6820
قطعه1513

1950

_

زمین/خارج از محدوده
خدماتی وداخل حریم
شهر(فاقد کاربری)

ششدانگ/واگذاری باشرایط وضع موجود میباشد

11,950,000,000
ادامه در صفحه 13

