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ادامه از صفحه 15

استان آذربایجان شرقی
ردیف
1

آذربایجانشرقی  ،شهرستان تبریز ،
کوره باشی  ،روغن فروشی احمدی لر ،
پالک ثبتی 8824

1904.77

985.50

مغازه  ،تجاری

واگذاری صرف ًا  1678.77مترمربع ملکیت می باشد
و الباقی به مساحت  226مترمربع همچنان در مالکیت
بنیاد باقی می ماند  ،واگذاری بصورت مشاعی بوده
و قبل از انعقاد قرارداد فروش  ،اقرارنامه محضری
مبنی بر اینکه خریدار هیچگونه ادعایی در خصوص
مقدار  226مترمربع ندارد با ذکر حدود اربعه در
اقرار نامه از خریدار اخذ خواهد شد.

25,000,000,000

2

آذربایجانشرقی  ،خسروشاه  ،روستای
الهیجان  ،پالک ثبتی 2018.530
بخش 10تبریز

8075

-

زمین زراعی

ششدانگ ،خلع ید از متصرف و هزینه های انتقال
برعهده خریدار است و در شرایط مساوی اولویت با
متصرف می باشد .

3,220,000,000

3

آذربایجانشرقی  ،بخش خسروشاه ،
روستای الهیجان  ،پالک ثبتی
باقیمانده 2018.339.2494

5145

5145

باغ (بادامزار)

ششدانگ  ،ملک با کاربری باغ ( بادامزار ) بفروش
می رسد .

26,000,000,000

استان خوزستان
ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

1

پالک ثبتی 1.17776ماهشهر.ناحیه
صنعتی.منطقه Mکارگری.پشت
پمپ بنزین هفت تیر

304.79

0

زمین/مسکونی

ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر
محصور و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و
ضروری است

 6,500,000,000ریال

2

پالک ثبتی 1.17777ماهشهر.ناحیه
صنعتی.منطقه Mکارگری.پشت
پمپ بنزین هفت تیر

310.69

0

زمین/مسکونی

ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر
محصور و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و
ضروری است

 6,700,000,000ریال

3

پالک ثبتی 1.17778ماهشهر.ناحیه
صنعتی.منطقه Mکارگری.پشت
پمپ بنزین هفت تیر

316.8

0

زمین/مسکونی

ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر
محصور و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و
ضروری است

 7,255,000,000ریال

4

پالک ثبتی 1.17779ماهشهر.ناحیه
صنعتی.منطقه Mکارگری.پشت پمپ
بنزین هفت تیر

325

0

زمین/مسکونی

ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر
محصور و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و
ضروری است

 7,440,000,000ریال

5

پالک ثبتی  1579.14574اهواز.
پردیس.انتهای بلوار گلفام نرسیده
به راه آهن

360

0

زمین/مختلط(تجاری-
مسکونی)

ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر محصور
و پرداخت عوارض مشرفیت بعهده خریدار است.
اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و ضروری
است

 6,200,000,000ریال

6

پالک ثبتی  685.2اهواز.کیلومتر
 10جاده اهواز  -مسجدسلیمان.بعد
از شهرک طالقانی.پشت روستای
البصره

120250

0

زمین/کشاورزی

65سهم مشاع از 100سهم عرصه/یک قطعه زمین
کشاورزی میباشد.که دارای متصرف است و رفع
تصرف و هرگونه معارض و توافق با سایر شرکا در
خصوص افراز و تفکیک سهم مشاعی بعهده خریدار
است و بنیاد هیچگونه تعهدی در خصوص تامین
آب ندارد

 15,100,000,000ریال

7

پالک ثبتی  2845.41اهواز.میدان
شهدا.جنب پل سفید(بازار
معین التجار)

به قدرالسهم از
مساحت عرصه کل

123.35

مغازه/تجاری

ششدانگ _ یکباب واحد تجاری است که دارای
متصرف است .با سایر مغازه های همجوار ادغام شده
و فاقد انشعاب های آب و برق است .رفع تصرف
بعهده خریدار است.

 5,000,000,000ریال

8

پالک ثبتی  2845.42اهواز.
میدان شهدا.ابتدای پل سفید

به قدرالسهم از
مساحت عرصه کل

58.8مترمربع به
انضمام بالکن به
مساحت 28.35
مترمربع

مغازه/تجاری

ششدانگ ملکیت _ دارای بالکن به مساحت 28.35
مترمربع .فقط ملکیت مغازه(عرصه و اعیان) بفروش
میرسد و حقوق و منافع تجاری(سرقفلی) ملک متعلق
به مستاجر است

 7,100,000,000ریال

9

پالک ثبتی  2496.19آبادان.خیابان
منتظری.پاساژ فردوسی

11.2

11.2

مغازه/تجاری

ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه واقع در پاساژ
فردوسی

 1,850,000,000ریال

10

138.694.4484اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,640,000,000

11

4618فرعی از 694فرعی از  138اصلی
* کرمانشاه -شهرک الهیه – فازسوم

2795.16

فاقد اعیانی

زمین آموزشی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

15,180,000,000

12

4546فرعی از 694فرعی از 138
اصلی * کرمانشاه -شهرک الهیه
– فازسوم

3934.18

فاقد اعیانی

زمین آموزشی

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

21,000,000,000

13

4613فرعی از 694فرعی از  138اصلی
* کرمانشاه -شهرک الهیه – فازسوم

2778.04

فاقد اعیانی

زمین آموزشی

ششدانگ/ملزم به رعایت پخی به طول  1.5مترمربع
در حد جنوب شرق است

22,000,000,000

14

3526فرعی از  138اصلی * كرمانشاه
– شهرك الهیه – بلوار گلها  -حدغربی
فاز دوم  -خیابان اطلس  -کوی 11

207.50

فاقد اعیانی

زمین مسکونی

ششدانگ/مقدار1.20مترمربع درطرح تعریض
خیابان می باشد

8,000,000,000

15

3663فرعی از  138اصلی * كرمانشاه
– شهرك الهیه – خیابان کاشانی

236.75

فاقد اعیانی

زمین مسکونی

ششدانگ/مقدار1.61مترمربع درطرح تعریض خیابان
می باشد

15,400,000,000

ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

9

138.694.4482اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,640,000,000

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

1

رفسنجان – خیابان شهداء بعد از
باربری کوشش بنیاد بعثت رفسنجان
تحت پالکهای  318اصلی و  2فرعی از
 309اصلی واقع در بخش  9کرمان

2051

785

زمین  -پارکینگ

ششدانگ-ملک مذکور دارای دو فقره سند مالکیت
در قالب یک مجموعه واحد به فروش می رسد وکلیه
جرائم ناشی از تخلف ساخت اعیانی های حاضر و بدهی
های مربوط به پالکهای فوق نزد شهرداری و سایر
ارگانهای ذی مدخل بر عهده خریدار خواهد بود
( فروش با وضع موجود )

52,000,000,000

زمین -تجاری

ششدانگ – دارای سند تک برگ -مساحت در
سند مالکیت  634.4متر مربع که  85.9متر مربع
آن درسنوات گذشته در طرح تعریض خیابان
سربازمستهلک گردیده و مضافا دارای اصالحی جدید
نیز می باشد و پرداخت هرگونه بدهی احتمالی از هر
حیث به شهرداری نیز بر عهده خریدار خواهد بود و با
این اوصاف از طریق مزایده به فروش گذاشته
می شود و در هنگام انتقال سند با کسر کلیه
اصالحات از متراژ به فروش رفته سند بنام خریدار
منتقل خواهد شد (فروش با وضع موجود )

---

باغ  -زراعی

ششدانگ –دارای سند مالکیت تکبرگ  -باغ غیر
مشجرکه مقداری از آن درحد جنوب در طرح تعریض
خیابان مستهلک گردیده و مقداری نیز در حریم
خطوط و تیر های برق و تلفن قرار دارد که هرگونه
توافق با دهیاری روستای حسن آباد -نوش آبادو نیز
رفع موانع و یا هر گونه توافق با ادارات مربوطه در
این خصوص بر عهده خریدار خواهد بود ( فروش با
وضع موجود )

2,000,000,000

زمین  -مسکونی
کم تراکم

ششدانگ دارای سند ثبتی تک برگ

1,090,000,000

زمین  -مسکونی
کم تراکم

ششدانگ دارای سند ثبتی تک برگ

545,000,000

استان کرمان

ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

1

اراک -جاده فراهان  -بعد اززندان
کیلومتر  3جاده فراهان بخشی از
پالک 3968

 880مشاع

ندارد

زمین مزروعی

880متر مربع مشاع از ششدانگ ملک با وضعیت
موجود به صورت وکالتی به بفروش میرسد

1,800,000,000

ا ستان کرمانشاه
ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

1

138.694.4471اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,640,000,000

2

138.694.4472اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,650,000,000

3

138.694.4473اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,750,000,000

4

138.694.4474اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,750,000,000

5

138.694.4475اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

117.05

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

7,300,000,000

6

138.694.4479اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,640,000,000

7

138.694.4480اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,640,000,000

8

138.694.4481اصلی * كرمانشاه –
شهرك الهیه –فاز سوم

40

فاقد اعیانی

زمین قابلیت تجاری

ششدانگ/با وضع موجود واگذار می گردد

2,640,000,000

3

شهرستان رفسنجان  -روستای
حسن آباد  -نوش آباد -بر خیابان
شهیدان رضایی -پالک ثبتی 1156
فرعی از 1877اصلی بخش 9کرمان

2765.4

4

شهرستان زابل -خیابان امام
خمینی(ره)-روبروی دانشکده فنی
و حرفه ای پالک ثبتی  6594فرعی از
 1اصلی مفروز و مجزی شده از 810
فرعی از اصلی مذکور بخش  2زابل

220

_

5

شهرستان زابل -خیابان امام
خمینی(ره) -روبروی دانشکده فنی
و حرفه ای پالک ثبتی  6620فرعی از 1
اصلی بخش  2زابل

64

_

استان ایالم
ردیف

استان مرکزی

2

کرمان  -خیابان سرباز  -بعد از کوچه
 - 36جنب نمایندگی سایپا پالک
ثبتی  28فرعی از  3980اصلی بخش
 2کرمان

548.5

130.65

21,500,000,000

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

قيمت پایه (ریال)

1

چرداول  -روستاي باغله علیا204.9727-

326.87

0

زمین/فضای سبز

ششدانگ

410,000,000

چرداول  -روستاي باغله علیا-
204.9728

328.76

0

زمین/فضای سبز

ششدانگ

410,000,000

3

چرداول  -روستاي باغله علیا-
204.9729

328.96

0

زمین/فضای سبز

ششدانگ

410,000,000

4

2

چرداول-روستای زنجیره سفلی-
205.17477

371

0

زمین/مسکونی

ششدانگ

475,000,000

5

چرداول-روستای زنجیره سفلی-
205.17478

371.21

0

زمین/مسکونی

ششدانگ

485,000,000

6

چرداول-روستای زنجیره سفلی-
205.17472

200

0

زمین/مسکونی

ششدانگ

255,000,000

7

چرداول-روستای زنجیره سفلی-
205.17471

202.57

0

زمین/مسکونی

ششدانگ

255,000,000

8

205.17473چرداول-
روستای زنجیره سفلی

200

0

زمین/مسکونی

ششدانگ

255,000,000

9

چرداول-روستای زنجیره سفلی-
204.9691

354.96

0

زمین/مسکونی

ششدانگ

400,000,000

10

چرداول-روستای زنجیره سفلی-
204.9692

300.45

0

زمین/مسکونی

ششدانگ

465,000,000

11

چرداول-روستای زنجیره سفلی-
204.9693

276

0

زمین/مسکونی

ششدانگ

355,000,000

چرداول-شهرک فرهنگیان
 205.17996و 205.17993

189

12

زمین/مسکونی

0

ششدانگ

3,450,000,000

استان فارس و بوشهر

1

استان فارس -شیراز -بلوار
پاسداران-خیابان شهید آقایی-
خیابان رهپویان وصال-روبروی
کوچه-7جنب ساختمان مهدی .پالک
1652.20687

297.12

ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پالك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

ندارد

نوع ملك/كاربري

زمین/مختلط تجاری
اداری-خدمات بامسکونی

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات

ششدانگ-ملک به صورت محصور و با وضع موجود
واگذار می گردد و بازدید از ملک الزامی می باشد

قيمت پایه (ریال)

46,500,000,000

2

استان بوشهر-کنگان-
بلوارپاسداران-انتهای فرعی.15
پالک3.2533

206

ندارد

زمین/مسکونی

ششدانگ-ملک با وضع موجود واگذار میگردد و
بازدید از ملک الزامی می باشد.

3,250,000,000

3

استان بوشهر-کنگان-خیابان
 17شهریور-فرعی. 18قسمتی از
پالک 3.442

226.48

ندارد

زمین/مسکونی

ملک بصورت قطعه مشاعی و قسمتی از پالک
ثبتی 3.442می باشد و ملک با وضع موجود واگذار و
هر گونه اصالح مساحت و اخذ سند به عهده خریدار
می باشد و بازدید از ملک الزامی است.

3,520,000,000

4

استان بوشهر-کنگان-خیابان
 17شهریور-فرعی. 20قسمتی از
پالک 3.442

243.72

ندارد

زمین/مسکونی

ملک بصورت قطعه مشاعی و قسمتی از پالک
ثبتی 3.442می باشد و ملک با وضع موجود واگذار و
هر گونه اصالح مساحت و اخذ سند به عهده خریدار
می باشد و بازدید از ملک الزامی است.

3,960,000,000

