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ادامه از صفحه 14

استان خراسان جنوبی

استان خراسان رضوي
ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

ردیف

1

مشهد  -بلوار هدایت  -هدایت
 - 30.2سمت چپ  -پالک ثبتی 5209
فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی
شده از( )974,975,977,978فرعی
از اصلی مذکور

307.3مترمربع

0

زمین  -مسکونی

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد

22,000,000,000

1

2

مشهد  -بلوار هدایت  -هدایت
 - 30.2سمت راست  -پالک ثبتی
 5215فرعی از یک اصلی مفروز و
مجزی شده از()974,975,977,978
فرعی از اصلی مذکور

194مترمربع

0

زمین  -مسکونی

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد

15,000,000,000

3

مشهد  -بلوار هدایت  -هدایت
 - 30.2سمت راست  -پالک ثبتی
 5220فرعی از یک اصلی مفروز و
مجزی شده از()974,975,977,978
فرعی از اصلی مذکور

 200مترمربع

0

زمین  -مسکونی

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد

16,500,000,000

4

مشهد  -بلوار هدایت  -هدایت
 - 30سمت راست  -پالک ثبتی 5221
فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی
شده از( )974,975,977,978فرعی
از اصلی مذکور

 200مترمربع

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد

16,500,000,000

5

مشهد  -بلوار هدایت  -روبروی
پارک بانوان -بین هدایت
30و -32پالک ثبتی  5353فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده
از( )974,975,977,978فرعی از
اصلی مذکور

 247.3مترمربع

0

زمین  -تجاری

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد

29,000,000,000

6

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

60.10مترمربع

187.68مترمربع

مغازه  -تجاری

طبقات همکف و اول دارای  127/58مترمربع تجاری و
زیر زمین به مساحت  60.10مترمربع انباری تجاری و
دارای آب و برق می باشد.

18,300,000,000

7

مشهد -میدان امام حسین(ع)-
بیست متری بالل -بالل  - 2.6جنب
مدرسه راهنمائی امام حسین (ع)
3549فرعی از 80اصلی مفروز و
مجزی شده از  2506Bفرعی از اصلی
مذکور

780مترمربع

8

مشهد  -بلوار هنرستان  -هنرستان
 - 19برج بهارستان  -طبقه دهم
واحد جنوب مرکزی غربی پالکثبتی  15933فرعی از  183اصلی
مفروز و مجزی شده از 24111فرعی از
اصلی مذکور

بقدر السهم

 127.75مترمربع

2

3
0

0

زمین  -مسکونی

زمین  -بهداشتی

ششدانگ

آپارتمان  -مسکونی

4

-1.14010.17135اصلی * شهرستان
فردوس شهر فردوس  -خیابان حافظ

221.92

5

 -476.319اصلی * شهرستان
درمیان  ،شهر اسدیه  -بلوار وحدت ،
نرسیده به تقاطع خیابان کشاورز

55.02

محصور شده

زمین تجاری شهری

ششدانگ – هزینه آماده سازی پرداخت شده و
قیمت پایه ملک با لحاظ آن تعیین گردیده است هزینه
ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد مطالبه از
سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد ملک با دیوار
بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار می گردد.
بازدید از ملک الزامی است

300,000,000

زمین تجاری شهری

ششدانگ – هزینه آماده سازی پرداخت شده و
قیمت پایه ملک با لحاظ آن تعیین گردیده است هزینه
ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد مطالبه از
سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد ملک با دیوار
بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار می گردد.
بازدید از ملک الزامی است

270,000,000

10

مشهد  -جاده مشهد به فریمان  -تپه
سالم  -اراضی بیدک -پالک ثبتی
قسمتی از  226فرعی از  226اصلی
بخش  5مشهد -قطعه شماره 11

4923.60متر

0

مشاع فاقد آماده سازي-کلیه هزینه های مورد مطالبه
زمین -زراعی در محور
از سوی ادارات و مراجع ذیربط به عهده خریدار
صنعتی
می باشد

3,850,000,000

11

مشهد  -جاده مشهد به فریمان  -تپه
سالم  -اراضی بیدک -پالک ثبتی
قسمتی از  226فرعی از  226اصلی
بخش  5مشهد -قطعه شماره 28

 1800متر مربع

0

مشاع فاقد آماده سازي-کلیه هزینه های مورد مطالبه
زمین -زراعی در محور
از سوی ادارات و مراجع ذیربط به عهده خریدار
صنعتی
می باشد

1,100,000,000

12

تربت جام  -میدان مرکزی  -کوچه
پست  -پالک ثبتی  195فرعی از یک
اصلی مفروز و مجزی شده از  15فرعی
از اصلی مذکور

1394مترمربع

حدود 700متر

13

1

ششدانگ  -ملک مزبور در بافت فرسوده و در حریم
درجه  2میراث فرهنگی قراردارد و رعایت کلیه
ضوابط قانونی الزامی و به عهده خریدار می باشد

120,000,000,000

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست  -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6182فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

0

زمین -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

900,000,000

14

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست  -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6183فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

0

زمین -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

900,000,000

15

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست  -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6184فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

900,000,000

16

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست  -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6185فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

0

زمین -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

900,000,000

17

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6186فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

0

زمین -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

900,000,000

18

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6189فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

900,000,000

19

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6236فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

0

زمین -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

800,000,000

20

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6237فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

0

زمین -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

800,000,000

21

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6238فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

800,000,000

22

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6239فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

900,000,000

23

قوچان -بیست متری محیط زیست
 مقابل اداره محیط زیست -اراضییعقوب آباد  -پالک ثبتی  6240فرعی
از یک اصلی مفروز و مجزی شده از
 5552فرعی از اصلی مذکور

200متر

0

زمین -مسكوني

ششدانگ -دارای آماده سازي کلیه هزینه های
تاسیسات زیر بنائی برعهده خریدار می باشد -تراکم
کم مسکونی

800,000,000

24

نیشابور -حاشیه زیر گذر راه
آهن  -پالک  849فرعی از  107اصلی
مفروز و مجزی شده از  117فرعی از
اصلی مذکور

 199.57متر

0

زمین  -مسكوني

ششدانگ -هزینه های آماده سازي به عهده خریدار
می باشد  -تراکم کم مسکونی

1,800,000,000

25

نیشابور -حاشیه زیر گذر راه
آهن  -پالک  851فرعی از  107اصلی
مفروز و مجزی شده از  117فرعی از
اصلی مذکور

 197.54متر

0

زمین  -مسكوني

ششدانگ -هزینه های آماده سازي به عهده خریدار
می باشد  -تراکم کم مسکونی

1,700,000,000

26

نیشابور -حاشیه زیر گذر راه
آهن  -پالک  853فرعی از  107اصلی
مفروز و مجزی شده از  117فرعی از
اصلی مذکور

 200.68متر

0

زمین  -مسكوني

ششدانگ -هزینه های آماده سازي به عهده خریدار
می باشد  -تراکم کم مسکونی

1,770,000,000

27

نیشابور -حاشیه زیر گذر راه
آهن  -پالک  855فرعی از  107اصلی
مفروز و مجزی شده از  117فرعی از
اصلی مذکور

 230.28متر

0

زمین  -مسكوني

ششدانگ -هزینه های آماده سازي به عهده خریدار
می باشد  -تراکم کم مسکونی

1,700,000,000

0

زمین -مسكوني

زمین -مسكوني

2

53.29

5

شیروان-حاشیه خیابان ایثار  -پالک
ثبتی 6727فرعی از  -2اصلی مفروز
ومجزی شده از 472فرعی از اصلی
مذکور

عرصه (مترمربع)

211.25

221

221

231.94

219.41

محصور شده

زمین تجاری شهری

ششدانگ – هزینه آماده سازی پرداخت شده و
قیمت پایه ملک با لحاظ آن تعیین گردیده است هزینه
ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد مطالبه از
سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد ملک با دیوار
بلوکی محصور شده و با وضع موجود واگذار می گردد.
بازدید از ملک الزامی است

270,000,000

اعيان (مترمربع)

ندارد

نوع ملك/كاربري

زمین مسکونی

زمین مسکونی

ندارد

زمین مسکونی

ندارد

زمین مسکونی

ندارد

زمین مسکونی

ندارد

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه آماده سازی
و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به
عهده خریدار می باشد

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه آماده سازی
و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به
عهده خریدار می باشد

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه آماده سازی
و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به
عهده خریدار می باشد

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه آماده سازی
و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به
عهده خریدار می باشد

ششدانگ -تراکم کم مسکونی -هزینه آماده سازی
و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به
عهده خریدار می باشد

قيمت پایه (ریال)

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

8,600,000,000

9,400,000,000

استان زنجان
آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

زنجان  ،کوی جانبازان  ،خیابان گلهای
، 3جانباز  3پالک ثبتی 5299.8493
بخش 1زنجان

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10219بخش سه زنجان -
قطعه 7

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10500بخش سه زنجان -
قطعه 288

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

2160

229.4

144

4

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10506بخش سه زنجان -
قطعه 294

5

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.10547بخش سه زنجان -
قطعه 335

6

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.11178بخش سه زنجان -
قطعه 966

7

خرمدره  ،شهرک گلدشت  -پالک
ثبتی  38.11179بخش سه زنجان -
قطعه 967

180

ردیف

0

شیروان-بلوار امام رضا (ع) خیابان
فرهنگ -فرهنگ -7پالک ثبتی
 5985فرعی از  -2اصلی مفروز
ومجزی شده از ( )470- 5210فرعی از
اصلی مذکور

4

3

زمین -مسكوني

شیروان-بلوار امام رضا (ع) خیابان
فرهنگ -فرهنگ -7پالک ثبتی
 5984فرعی از  -2اصلی مفروز
ومجزی شده از ( )470- 5210فرعی از
اصلی مذکور

شیروان-بلوار امام رضا (ع) -
خیابان ایثار  -حاشیه خیابان  20متری
 پالک ثبتی  6723فرعی از  -2اصلیمفروز ومجزی شده از 472فرعی از
اصلی مذکور

2

0

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

3

1

زمین -مسكوني

 -476.325اصلی * شهرستان
درمیان  ،شهر اسدیه  -بلوار وحدت ،
نرسیده به تقاطع خیابان کشاورز

شیروان-بلوار امام رضا (ع) خیابان
فرهنگ -فرهنگ -7پالک ثبتی
 5987فرعی از  -2اصلی مفروز
ومجزی شده از ( )470- 5210فرعی از
اصلی مذکور

ردیف

0

ساختمان  -اداری

 -476.324اصلی * شهرستان
درمیان  ،شهر اسدیه  -بلوار وحدت ،
نرسیده به تقاطع خیابان کشاورز

53.12

محصور شده

استان خراسان شمالی
ردیف

9

مشهد  -جاده مشهد به فریمان  -تپه
سالم  -اراضی بیدک -پالک ثبتی
قسمتی از  226فرعی از  226اصلی
بخش  5مشهد -قطعه شماره 10

4923.60متر

-1.14010.17111اصلی * شهرستان
فردوس شهر فردوس  -خیابان
فردوسی

275.56

محصور شده

زمین مسکونی شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی بر عهده خریدار
می باشد ملک با دیوار بلوکی محصور شده و با وضع
موجود واگذار میگردد .بازدید از ملک الزامی است.

900,000,000

محصور شده

7

0

-1.14010.17110اصلی * شهرستان
فردوس شهر فردوس  -خیابان
فردوسی

291.28

محصور شده

زمین مسکونی شهری

ششدانگ  -هزینه آماده سازی بر عهده خریدار
می باشد ملک با دیوار بلوکی محصور شده و با وضع
موجود واگذار میگردد .بازدید از ملک الزامی است.

1,080,000,000

زمین مسکونی شهری

11,600,000,000

مشاع فاقد آماده سازي-کلیه هزینه های مورد مطالبه
زمین -زراعی در محور
از سوی ادارات و مراجع ذیربط به عهده خریدار
صنعتی
می باشد

275.55

محصور شده

زمین مسکونی شهری

920,000,000

ششدانگ  -هزینه آماده سازی بر عهده خریدار
می باشد ملک با دیوار بلوکی محصور شده و با وضع
موجود واگذار میگردد .بازدید از ملک الزامی است.

9,500,000,000

3,800,000,000

-1.14010.17109اصلی * شهرستان
فردوس شهر فردوس  -خیابان
فردوسی

ششدانگ  -هزینه آماده سازی بر عهده خریدار
می باشد ملک با دیوار بلوکی محصور شده و با وضع
موجود واگذار میگردد .بازدید از ملک الزامی است.

700,000,000

6

ششدانگ دارای پارکینگ  ،انباری و آسانسور

آدرس ملك .قطعه .پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك.كاربري

ميزان مالكيت بنياد .توضيحات

قيمت پایه (ریال)

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

1

"شاهیندژ -خیابان جهاد جنب جهاد
کشاورزی -قطعه  294پالک 6365
فرعی از  1309فرعی از یک اصلی
بخش  15مراغه
"

917

200

144

180

نوع ملك/كاربري

زمین  /آموزشی

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

ششدانگ  ،بازدید ازملک الزامی است  ،واگذاری با
وضع موجود می باشد

زمین  /مسکونی

ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری به عهده
خریدار می باشد  .بازدید ازملک الزامی است ،
کاربری به استناد صورتمجلس تفکیکی و سند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود و صرفا
اقساطی می باشد و بصورت نقدی تسویه نمی شود .

زمین  /مسکونی

ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری به عهده
خریدار می باشد  .بازدید ازملک الزامی است ،
کاربری به استناد صورتمجلس تفکیکی و سند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود و صرفا
اقساطی می باشد و بصورت نقدی تسویه نمی شود .

زمین  /مسکونی

ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری به عهده
خریدار می باشد  .بازدید ازملک الزامی است ،
کاربری به استناد صورتمجلس تفکیکی و سند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود و صرفا
اقساطی می باشد و بصورت نقدی تسویه نمی شود .

زمین  /مسکونی

ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری به عهده
خریدار می باشد  .بازدید ازملک الزامی است ،
کاربری به استناد صورتمجلس تفکیکی و سند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود و صرفا
اقساطی می باشد و بصورت نقدی تسویه نمی شود .

_

زمین  /مسکونی ،
تجاری

ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری به عهده
خریدار می باشد  .بازدید ازملک الزامی است ،
کاربری به استناد صورتمجلس تفکیکی و سند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود و صرفا
اقساطی می باشد و بصورت نقدی تسویه نمی شود .

_

زمین  /مسکونی ،
تجاری

ششدانگ  ،هزینه آماده سازی و شهرداری به عهده
خریدار می باشد  .بازدید ازملک الزامی است ،
کاربری به استناد صورتمجلس تفکیکی و سند
مالکیت می باشد  .واگذاری با وضع موجود و صرفا
اقساطی می باشد و بصورت نقدی تسویه نمی شود .

اعيان (مترمربع)

_

_

_

_

قيمت پایه (ریال)

8,100,000,000

6,800,000,000

1,900,000,000

2,650,000,000

2,100,000,000

6,300,000,000

6,250,000,000

استان آذربايجان غربي

0

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

ششدانگ عرصه و اعیان که دارای سند تک برگی
بنام بنیاد می باشد .قطعه مزبور در تصرف اداره جهاد
برابر طرح هادی اداری کشاورزی بوده که با ایجاد سایبان به عنوان پارکینگ
خودرو کارکنان استفاده می شود و تخلیه به عهده
خریدار می باشد

قيمت پایه (ریال)

19,500,000,000

ادامه در صفحه 16

