
استان تهران
توضیحاتقیمت پایه)ریال( اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(میزان مالکیتنوع ملکوضعیت سندآدرسکد ملکردیف

112199
مینی س�یتی، ش�هرک قائم ف�از 2،   خیابان خ�دادادی، ضلع جنوبی 

خیابان آفتابگردان 
پالک ثبتی 1749 / 79، ملک  خارج از محدوده قانونی شهر تهران قراردارد. دارای اصالحی، با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل  به فروش 61580553,000,000,000 دانگزمین دفترچه ای

می رسد. )بازدید از ملک الزامی است (. 25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

216485
س�عادت آب�اد، کوی ف�راز،  ضلع ش�مال اتوبان ی�ادگار ام�ام، بلوار 
ش�هدای ش�رکت ب�رق، روب�روی خیابان بیدار ش�رقی، قطع�ه اول 

تفکیکی 
61579380,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

پالک ثبتی 2400 / 72، ملک در پهنه G323 حفاظت ویژه)محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شهر (، کاربری فضای سبز در حریم برق 
فش�ار قوی قراردارد.  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د.)بازدید از ملک الزامی اس�ت(.  25 % نقد الباقی اقس�اط 

24 ماهه

332606
خیابان ولیعصر،  روبروی پارک ملت،  خیابان شهید حمید طاهری،   

پالک 76
ساختمان مسکونیدفترچه ای

2 دانگ مشاع
 از ششدانگ 

513 / 75" 
)6 دانگ("

950" 
274,000,000,000)6 دانگ("

 پالک ثبتی67 /  3381،  ملک در پهنه  R 122)مسکونی(قرار دارد.  ضمنًا، تعیین تکلیف نحوه بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مشاعی 
برعهده خریدار می باش�د.  با وضع موجود، با اعطای وکالت بالعزل به فروش می رس�د.  واحد مس�کونی طبقه همکف 3 خوابه به مس�احت 

حدود 238 مترمربع )تخلیه می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

431822
اتوب�ان ته�ران ک�رج، بلوارکوهک،  بی�ن خیابان تبس�م 4 و خیابان 
نس�یم6،   روب�روی اداره ثب�ت اس�ناد و ام�الک زیب�ا دش�ت،   ضلع 

شرقی مصالح فروشی  
زمین دفترچه ای

3 دانگ مشاع
 از ششدانگ

1,870,000,000,000 _  24375)6دانگ(

  پالک ثبتی 169 / 1، ملک در پهنه m114)مختلط تجاری، اداری،  وخدمات با مسکونی(واقع شده است.   قسمتی از ملک دارای کاربری تثبیت 
ش�ده تأسیس�ات ش�هری و تخلیه قسمتی از ملک به عهده خریدار، با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد. ضمنًا،  تعیین 
تکلیف در خصوص نحوه بهره برداری  از ملک با  هماهنگی مالک مشاعی  برعهده خریدار می باشد.)بازدید از ملک الزامی است(.  اصالحی 

به هر میزان به عهده خریدار می باشد.  25 % نقد الباقی اقساط 36 ماهه 

535371
 اتوب�ان آزادگان،  خیاب�ان فدائیان اس�الم، انتهای بن بس�ت کوچه 

امجدی، پالک 10 
170,000,000,000دارد6589 دانگ عرصه و اعیانتک برگی

پ�الک  ثبت�ی 56 /  4678، ملک تخلیه می باش�د، در پهنه S222)گس�تره ه�ا و مراکز تج�اری واداری و خدمات(قرار دارد، ب�ا وضع موجود،  با 
اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.)ملک دارای سوله قدیمی که تثبیت آن و پرداخت عوارض بر عهده خریدار می باشد(. 25 % نقد 

الباقی اقساط 24 ماهه. 

629675
کیلومت�ر 17 ج�اده مخص�وص ته�ران ک�رج،  بل�وار کرم�ان خ�ودرو،  
ضلع غربی ش�رکت داروس�ازی دکتر عبیدی)مابی�ن اتوبان فتح و 

لشکری( قطعه 2 تفکیکی
پالک ثبتی 36 / 4  ، دارای اصالحی،  کاربری ملک تثبیت شده فضای سبز و ورزشی،  ملک در پهنه s321)گستره ها و محور کارگاهی تولیدی(6290003,480,000,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

واقع شده است،  مشجر، با وضع موجود،  با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

731808
کیلومتر 17 جاده مخصوص تهران کرج، بعد از بلوار کرمان خودرو 
و  بلوار آذر 5)دارو پخش جنوبی(ضلع غربی آذر سوم،  قطعه 87 

تفکیکی
6150002,250,000,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

پالک ثبتی 145 / 4  ، دارای اصالحی و گذر،  ملک  با نوعیت مزروعی و درپهنه s321)قس�متی گذر ومابقی کارگاهی - تولیدی (  واقع ش�ده 
است. حدود مساحت  1366/28 متر مربع دارای متصرف و تخلیه بعهده خریدار می باشد.  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش 

می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

82592
کیلومتر 17 جاده مخصوص تهران کرج، بعد از بلوار کرمان خودرو، 

)دارو پخش جنوبی( بلوار آذر 5  ، )مابین اتوبان فتح و لشکری(
پالک ثبتی 117 / 4  ، دارای اصالحی،  کاربری ملک تثبیت ش�ده گذر و فضای س�بز،   ملک درپهنه S321  )گس�تره و محور کارگاهی - تولیدی( 6137401,099,200,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

واقع شده است.  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

931876
کیلومتر 17 جاده مخصوص تهران کرج، بعد از بلوار کرمان خودرو، 
)دارو پخش جنوبی(و  بلوار آذر 5 ، )مابین اتوبان فتح و لشکری(

پالک ثبتی 110 / 4  ، دارای اصالحی،  ملک درپهنه G121 )پارک های جنگلی حفاظتی(واقع شده است.   با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل 615380922,800,000,000 دانگ زمین دفترچه ای
به فروش می رسد. 25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

102587
کیلومتر 17 جاده مخصوص تهران کرج، بعد از بلوار کرمان خودرو، 

)دارو پخش جنوبی(بلوار آذر 5  ، )مابین اتوبان فتح و لشکری(
پالک ثبتی 116 / 4  ، دارای اصالحی، کاربری فضای سبز، ملک درپهنه G121 )پارک های جنگلی حفاظتی(واقع شده است.   با وضع موجود، با 615050903,000,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

112589
کیلومتر 17 جاده مخصوص تهران کرج، بعد از بلوار کرمان خودرو 
و بلوار آذر 5  )دارو پخش جنوبی(، )مابین اتوبان فتح و لشکری(

پ�الک ثبت�ی 115 / 4،  دارای اصالح�ی، کاربری ملک تثبیت ش�ده فضای س�بز، مل�ک در پهنه G121 )پ�ارک و در زمره اراضی ذخیره توس�عه و 6173101,038,600,000,000 دانگزمین دفترچه ای
نوسازی شهری(واقع شده است. با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد. 25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

1217451
ج�اده مخص�وص تهران - کرج،  کمربندی اندیش�ه ، انتهای خیابان 

اسنا خودرو قطعه 1041 تفکیکی
66000200,000,000,000دانگزمیندفترچه ای

پالک ثبتی  901 /16،  ملک بر اساس طرح تفصیلی خارج از محدوده خدماتی شهر تهران و در داخل حریم شهر، با کاربری کشاورزی و دارای 
درختان مثمر و غیر مثمر می باش�د و رعایت هر گونه حریم و کس�ری مس�احت بر عهده خریدار،  )تخلیه(می باش�د.  با وضع موجود، با اعطاء 

وکالت بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه  

1335376
فلکه دوم صادقیه،  بین بلوار ایت الله کاش�انی و بلوار فردوس،  
پ�الک 74،   جن�ب مش�اور مس�کن آناهیت�ا،  ) از خیاب�ان آی�ت الل�ه 

کاشانی جنب پالک 78 و سی تی اسکن سایه (
زمینتک برگی

1/7898  دانگ مشاع از 
6 دانگ

1230/60
350,000,000,000)6دانگ(

 پ�الک ثبت�ی 1829 / 125،  مل�ک در پهنه s123 )تجاری،  اداری، خدمات با غلبه س�بز و باز در مقیاس منطق�ه ای(قرار دارد.  ملک دو بر،  دارای 
اصالحی، تعیین تکلیف در خصوص نحوه بهره برداری  از ملک با  هماهنگی مالک مشاعی  بر عهده خریدار، )ملک در ید شریک مشاعی(.  با 

وضع موجود،  با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد. 25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه 

1431837
مجیدیه ش�مالی، میدان ملت، خیابان قلیچ خان�ی، جنب پالک 87 ، 

قطعه 165
ملکیت)عرصه( دفترچه ای

5 / 4 دانگ مشاع از 
ششدانگ 

60 مترمربع
24,750,000,000)6 دانگ(

 پالک ثبتی 9819  / 45و44، دارای اصالحی، به استثناء صلح عواید منافع عینیه و حکمیه،  ضمنًا، تعیین تکلیف در خصوص نحوه بهره برداری  
از ملک با  هماهنگی مالک مشاعی  بر عهده خریدار می باشد. تخلیه متصرف برعهده خریدار می باشد.  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل 

به فروش می رسد.)هرگونه بدهی احتمالی به عهده خریدار می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

1514507
خیابان ش�هید بهش�تی، تقاطع خیاب�ان میرعماد،  س�اختمان زمرد، 

پالک 61،  طبقه چهارم شمالی، قطعه 21 تفکیکی 
پ�الک ثبت�ی 68212 / 6933،  ب�ا  موقعی�ت  اداری، ب�ه انضمام  پارکینگ قطعه 5 تفکیک�ی، منافع  متعلق بغیر، با وضع موج�ود، با اعطاء وکالت 19045,000,000,000 مترمربع 6 دانگ ملکیت آپارتماندفترچه ای

بالعزل به فروش می رسد.)هرگونه بدهی احتمالی به عهده خریدار می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

1637070
خیاب�ان ولیعصر)ع�ج(، خیابان س�یدجمال الدین اس�دآبادی، تقاطع 
خیابان فتحی ش�قاقی، س�اختمان 4، پالک 32، طبقه زیرزمین، قطعه 

3 تفکیکی 
تک برگی

ملکیت  زیرزمین 
اول 

پالک  ثبتی 51624/ 3526، منافع  متعلق به غیر،   با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.)هرگونه بدهی احتمالی به عهده 3240,000,000,000 / 170 6 دانگ 
خریدار می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

1711302
خیابان وصال ش�یرازی، نرس�یده به خیاب�ان طالقانی،   نبش کوچه 
شهید محمد شمس، پالک57، طبقه اول  جنوبی، قطعه 4 تفکیکی

پ�الک ثبت�ی46 /3703، مس�احت 33/65 متر مربع  بنای پیش�رفته در فضای خیابان،  ب�ا موقعیت اداری، تخلیه بر عه�ده خریدار،  با وضع 5570,000,000,000 /170 6 دانگ آپارتمان مسکونیدفترچه ای
موجود  به فروش می رسد.)بازدید از ملک الزامی است(.   25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

1811303
خیابان وصال ش�یرازی، نرس�یده به خیاب�ان طالقانی،   نبش کوچه 
ش�هید محم�د ش�مس، پ�الک57،   طبق�ه اول ش�مالی،  قطع�ه 5 

تفکیکی 
پ�الک ثبت�ی 48 / 3703،  مس�احت 14/84 مت�ر مربع بنای پیش�رفته در فضای خیابان، با موقعی�ت اداری، تخلیه بر عهده خری�دار،   با وضع 615164,000,000,000 دانگآپارتمان مسکونیدفترچه ای

موجود به فروش می رسد.  )بازدید از ملک الزامی است(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

19798
خیابان وصال ش�یرازی،  نرس�یده به خیابان طالقانی،   نبش کوچه 

شهید محمد شمس، طبقه همکف،  پالک 59 ، قطعه اول تفکیکی 
دفترچه ای

ملکیت و سرقفلی  
یکباب مغازه

پالک ثبتی 15 / 3703، تخلیه بر عهده خریدار،   با وضع موجود،  با اعطای وکالت بالعزل به فروش می رسد.  )بازدید از ملک الزامی است(. 3044,000,000,000 /16 6 دانگ
25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

2024152
خیابان انقالب، خیابان فخر رازی،  نبش خیابان ش�هیدوحید نظری 

و کوچه ری،  طبقه همکف،    پال ک 51 ،  قطعه 4 تفکیکی 
627/0810,000,000,000 دانگ ملکیت مغازهتک برگی

پالک ثبتی 1324 / 3678 ،  منافع  متعلق به غیر،  دارای  بالکن داخلی به مس�احت 23 / 9  مترمربع، مقدار 72 / 5  مترمربع آن زیر راه پله 
اختصاص�ی واح�د کارگاه ق�رار دارد.  با وض�ع موجود،  با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د.  )هرگونه بدهی احتمالی بر عهده خریدار 

می باشد(. 25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

2124153
خیابان انقالب، خیابان فخر رازی، نرس�یده به خیابان شهیدوحید 

نظری  و  کوچه ری، طبقه همکف،  پال ک 47،  قطعه 5  تقکیکی 
 پالک ثبتی 1325 / 3678  ،  منافع  متعلق به غیر، با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل  به فروش می رسد. )هرگونه بدهی احتمالی بر عهده 488,000,000,000 / 621 دانگ ملکیت مغازهتک برگی

خریدار می باشد(. 25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

2224155
خیابان انقالب، خیابان فخر رازی، نرس�یده به خیابان شهیدوحید 
نظ�ری  و کوچ�ه ری،  پ�الک  49، طبق�ه اول س�مت جن�وب،  قطع�ه 

8تفکیکی 
پالک ثبتی 1328 / 3678 ،  منافع  متعلق  به غیر،  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل  به فروش می رسد.)هرگونه بدهی احتمالی بر عهده 0725,000,000,000 / 125 6 دانگ ملکیت کارگاه تک برگی

خریدار می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

232849
خیاب�ان س�عدی جنوب�ی،  پایین تر از چه�ار راه مخب�ر الدوله،  جنب 

بانک ملی ، پالک 252
دفترچه ای

رجوع به ستون 
توضیحات

5011875920,000,000,000 / 1533 6 دانگ 

پ�الک ه�ای ثبت�ی 8 و 2 / 804، ملکیت ساختمان)مش�تمل بر زیرزمین، همکف، ونیم طبقه، ش�ش طبقه روی همک�ف( یکواحد آپارتمان  به 
مس�احت حدود 130 مترمربع طبقه آخر جنب واحد 611)محل س�رایداری(و یکباب انباری به مس�احت حدود 25 مترمربع واقع در زیرزمین 
داخ�ل پارکین�گ روب�روی راه پله ها، تخلیه  ب�ا وضع موجود،  با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د.  منافع س�ایر واحدها متعلق به غیر 

می باشد. )هرگونه بدهی احتمالی بر عهده خریدار می باشد(. 25% نقد الباقی اقساط 36 ماهه  

 س�ازمان اموال  و امالک کوثر همانند س�نوات گذش�ته در نظر دارد امالک خود واقع در اس�تان های تهران،  البرز،  مازندران،  گلس�تان،  گیالن،  خراسان،  یزد،  خوزستان،
   آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 63 با شرایط و تسهیالت ویژه عرضه نماید. متقاضیان می توانند همه روزه از ساعت
 8 ال�ی 18 حت�ی ایام تعطیل از روز پنج ش�نبه مورخ 1401/04/16 لغایت روز چهارش�نبه م�ورخ 1401/04/29 جهت اخ�ذ اطالعات و دریافت فرم ش�رکت در مزایده و 
 اخ�ذ معرفی نام�ه بازدید از امالک و تحویل پاکات به نش�انی ذیل مراجعه و یا تماس حاصل نمایند. همچنین به آگاهی می رس�اند اطالعات مربوط به مزایده در وب س�ایت

www.amlakkowsar.ir قابل رویت می باشد.

86086128- 86086174-021خیابان گاندی،  انتهای کوچه 17،  پالک 6تهران
)داخلی 6(  021-54986000

عظیمیه،  خیابان پاسداران غربی،  بین تقاطع نیک نژادی و غالمی،  کرج
32536648-32536562-32533097-026روبروی مدرسه امیرکبیر،  پالک 26

52323022-52327289-52325068-011خیابان 15 خرداد،  روبروی پارک نوید،  نبش کوچه رزاقی،  مجتمع سینانوشهر

بوستان ملت،  کوی شهید زارعی،  مجتمع مسکونی امام زمان)عج(،  اصفهان
36245049-36245047-031دفتر نمایندگی اصفهان

مشهد،  بلوار شهید منتظری،  حدفاصل میدان فلسطین و سه راه بعثت،  خراسان رضوی
38464781 و 38464780-051نبش خیابان شهید منتظری 7،  مجمع ساپکو،  طبقه 3،  واحد 1

امانیه،  خیابان سقراط،  حدفاصل خیابان انقالب و عارف،  پالک 53،  اهواز
33360598-33360953-061مجتمع تجاری آزاد،  طبقه دوم،  واحد 10

33290471-33290493-041سرباالیی ولیعصر)عج(،  خیابان قانون،  مجتمع جزیره،  طبقه 7،  واحد 1تبریز

توضیحات:
1- متقاضیان می بایست 5% قیمت پایه هر ملک را طی یک فقره چک بانکی تضمینی،  در وجه 

سازمان اموال و امالک کوثر و به همراه پاکت پیشنهاد قیمت به دفتر مورد نظر تحویل نماید. 
مندرجات چاپ آخرین روزنامه مالک عمل می باشد.

2- بازگشایی پاکت های پیشنهادی مزایده رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/1  در 
محل دفتر فروش امالک تهران)به نشانی فوق الذکر( با حضور مسئولین سازمان و متقاضیان حاضر 

انجام می پذیرد.
3- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

4- پرداخت مالیات نقل و انتقال به عهده فروشنده بوده و هزینه های حق الثبت و حق التحریر 
بالمناصفه می باشد.

5- در صورت اعطاء وکالت بالعزل کلیه هزینه ها به عهده خریدار خواهد بود.
6- شرایط بازدید امالک برای خریداران فراهم می باشد.



استان تهران
توضیحاتقیمت پایه)ریال( اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(میزان مالکیتنوع ملکوضعیت سندآدرسکد ملکردیف

دفترچه ایخیابان سعدی جنوبی، کوچه برلن، ساختمان یمین،  پالک 80 248137
رجوع به ستون 

توضیحات
153,000,000,000حدود 63682400 دانگ 

 پ�ال ک ثبت�ی6 / 134،  ملکی�ت کل س�اختمان 6 طبق�ه، ی�ک باب ات�اق در زیرزمین  )به  مس�احت حدود 12 مت�ر مربع(و یک باب ات�اق در طبقه 
همک�ف )ب�ه مس�احت ح�دود 8 متر مرب�ع( ویک واحد آپارتمان طبقه چهارم ش�مالی )به مس�احت حدود 70 مت�ر مربع( تخلی�ه،  دو باب اتاق 
روي پشت بام)به مساحت حدود 37 متر مربع( وضع ید بعهده خریدار، منافع سایر واحدها متعلق به غیر،  با وضع موجود، با اعطاء وکالت 

بالعزل به فروش می رسد)هرگونه بدهی احتمالی بر عهده خریدار می باشد(. 25 % نقد الباقی اقساط 36 ماهه  

253687
خیابان س�عدی ش�مالی،  باالترازجمه�وری،  نبش کوچ�ه جابرزاده،  

پالک 523 
 پ�الک ثبت�ی 2330/3، مناف�ع تمام�ی واحدها  متعلق به غیر،   ب�ا وضع موجود،   با اعط�اء وکالت بالعزل به فروش می رس�د.  )هرگونه بدهی 150,000,000,000حدود 92084 / 305 6 دانگ ملکیت ساختمان دفترچه ای

احتمالی بعهده خریدار می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 36 ماهه

26262
 خیابان سعدی ش�مالی، خیابان منوچهری، نرس�یده به کوچه دکتر

 اقا جان، پالک 35،  قطعه چهارم تفکیکی)محل نانوایی (
 ج�زء پ�الک ثبت�ی  1075 ال�ي 1077 و 1 / 1077 و 1078 و 1079،  منافع  متعلق به غیر،   با وضع موجود،  با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د. 8435,000,000,000 / 650 دانگ ملکیت مغازه دفترچه ای

)هرگونه بدهی احتمالی بر عهده خریدار می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

274589
 خیاب�ان ام�ام خمینی)ره(،  جن�ب ترمینال فیاض بخ�ش،  پالک 86،  

)ساختمان  معروف به  باستان(
4 دانگ مشاع از 6 دانگملکیت ساختماندفترچه ای

حدودًا 
1872/ 52 

)شش دانگ (

حدود 
73001,320,000,000,000)6دانگ(

  پ�الک ثبت�ی 4978 و 4977 و 1/5022 ال�ی 5026، مل�ک در پهن�ه  S123)تجاری واداری(قرار دارد، ملکیت س�اختمان به انضمام قدرالس�هم
 2 باب انباری واقع در زیر زمین به مس�احت حدود 73 متر مربع)تخلیه( که نحوه بهره برداری  با هماهنگی ش�ریک مش�اعی بعهده خریدار 
می باشد و با وضع موجود،  صرف نظر از هرگونه کاربری، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد. )هرگونه بدهی احتمالی بعهده خریدار 

می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 36 ماهه

283586
خیابان س�ی تیر،   نرس�یده به جمهوری، پالک 33، ساختمان ایده، 

روبروی کوچه سیمی
دفترچه ای

رجوع به ستون 
توضیحات

رجوع به ستون 
توضیحات

184,000,000,000حدود 3990حدود 749

 پ�الک ثبت�ی 270 اصل�ی، ملک در پهن�ه m114)مختلط تجاری، اداری،  وخدمات با مس�کونی(قرار دارد.  ملکیت کل س�اختمان 6 طبقه،  منافع 
س�ایر واحدها متعلق به غیر می باش�د.  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د.)به اس�تثناء ملکیت و منافع طبقه دوم (، 
ضمنًا )هرگونه بدهی احتمالی بر عهده خریدار می باشد(. به انضمام  منافع یکباب اتاق)تخلیه(واقع در طبقه همکف روبروی آسانسور به 

مساحت حدود 10 متر مربع ،  25 % نقد الباقی اقساط 36 ماهه  

291156
خیاب�ان الل�ه زار نو، نرس�یده به خیاب�ان انقالب، س�اختمان خواجه 

نوری،  روبروی کوچه شهید علی اصغر اوالدی،  پالک 647 
ملکیت ساختمان دفترچه ای

رجوع به ستون 
توضیحات

 636 / 4
)ششدانگ(

385,000,000,000دارد
ملکیت 5 / 4 دانگ مش�اع از ش�ش دانگ  پالک ثبتی 2 / 1170 و چهار دانگ مش�اع از شش�دانگ از پالک ثبتی 1 / 1170، با قدرالس�هم منافع 
طبقه چهارم شمالی و جنوبی )جمعًا به مساحت حدود 304 متر مربع ششدانگ (، منافع سایر واحد ها متعلق به غیر،  با وضع موجود،  با اعطاء 

وکالت بالعزل به فروش می رسد.    25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

307768
خیاب�ان الله زار نو، نرس�یده به خیابان انق�الب، نبش کوچه معمار 
مخص�وص، پ�الک 629،  جن�وب غرب�ی طبق�ه همک�ف ، قطع�ه س�وم 

تفکیکی 
 پالک ثبتی 5 / 1169،   منافع  متعلق به غیر،  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.)هرگونه بدهی احتمالی بعهده خریدار 647.9521,500,000,000دانگ ملکیت مغازه تک برگی

می باشد.(   25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

3132812
خیابان الله زار نو، نرس�یده به خیاب�ان انقالب، بعد از کوچه معمار 
مخص�وص، پ�الک 633  طبق�ه همک�ف ش�مال غ�رب،  قطع�ه دوم 

تفکیکی
 پالک ثبتی 4 / 1169،   منافع  متعلق به غیر،  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.)هرگونه بدهی احتمالی بعهده خریدار 628.1512,500,000,000دانگ ملکیت مغازه تک برگی

می باشد.(  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

3232813
خیاب�ان الله زار نو، نرس�یده به خیابان انق�الب، داخل کوچه معمار 

مخصوص، پالک 49 ، طبقه میانی همکف،  قطعه چهارم تفکیکی
پالک ثبتی 6/ 1169،  منافع  متعلق به غیر ،  با وضع موجود،  با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.)هرگونه بدهی احتمالی بعهده خریدار 637.9511,500,000,000دانگ ملکیت مغازه تک برگی

می باشد.(  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

332949
الدی�ن  س�روش  خیاب�ان  از  باالت�ر   ، ش�مالی  فردوس�ی  خیاب�ان 

تقوی)کوشک سابق (، پالک های 443-441-439-437-435
ملکیت ساختمانتک برگی

8 / 244 سهم مشاع 
از 378 سهم 3 دانگ 

مشاع از 6 دانگ  
21 / 879)6 دانگ(

حدود 420متر 
211,000,000,000مربع

 پ�الک ثبت�ی 1261/16،  ملکی�ت س�اختمان و عرصه پش�ت مغازه ها، منافع  مغ�ازه ها متعلق به غیر،   ب�ا وضع موجود،  با اعط�اء وکالت بالعزل به 
فروش می رسد. ضمنًا تعیین تکلیف در خصوص نحوه بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مشاعی  به عهده خریدار می باشد.)بازدید از 

ملک الزامی است (.)کسر سهم تحت هر عنوان بر مبنای ثمن معامله محاسبه خواهد شد. ( 25 % نقد الباقی اقساط 36 ماهه 

3416701
خیابان فردوس�ی، خیابان نوفل لوش�اتو، خیابان پارس، ساختمان 

غفاری،  طبقه همکف،  پالک 24 از کوچه پیرنیا،  قطعه 13 تفکیکی 
ملکیت مغازه دفترچه ای

سه دانگ مشاع از 
ششدانگ 

18/47
2,400,000,000)ششدانگ (

 پالک ثبتی 543/49 /3978، منافع  متعلق به غیر،  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د. )هرگونه بدهی احتمالی بر 
عهده خریدار می باش�د(. ضمنًا، تعیین تکلیف در خصوص نحوه بهره برداری  از ملک با  هماهنگی مالک مش�اعی بر عهده خریدار می باشد.  

25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

3514375
خیابان فردوس�ی، خیابان نوفل لوش�اتو، خیابان پارس، ساختمان 
غف�اری، راه پل�ه میان�ی پ�الک 19 ،  طبقه چه�ارم ،  واح�د 14 ، قطعه 5 

تفکیکی
آپارتمان مسکونیدفترچه ای

سه دانگ مشاع از 
ششدانگ 

69/105,698,000,000)ششدانگ(
 پالک ثبتی  61 /543 /3978، مساحت 9/80 متر مربع آن  جزء فضای کوچه.  تخلیه متصرف برعهده خریدار می باشد.  ضمنًا، تعیین تکلیف 
نحوه بهره برداری  از ملک با هماهنگی  مالک مش�اعی برعهده خریدار می باش�د. با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د. 

25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه   

36146
می�دان راه آهن ضلع ش�مال ش�رقی، پش�ت پ�ارک ک�ودک، نبش 

خیابان قدرقره داغی)کوچه بیگی(
 پ�الک ثبت�ی 2/ 4758، مناف�ع تمام�ی واح�د ها متعلق به غیر، ب�ا وضع موجود، ب�ا اعطاء وکالت بالع�زل به فروش می رس�د. )هرگونه بدهی 123,200,000,000حدود 69791650 دانگ ملکیت  ساختمان دفترچه ای

احتمالی بر عهده خریدار می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 36 ماهه

3731816
شهرری، بعد از میدان شهید غیبی،  ضلع جنوبی خیابان دستواره،  

خیابان کمیل،  جنب پارک 
زمین کشاورزیدفترچه ای

2سهم مشاع از 10 سهم 
ششدانگ باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی یک قطعه 

زمین 

127,100,000,000_ 11988 )6دانگ(

  پالک ثبتی   51 / 200، ملک در زیر پهنه   G111)پارک های عمومی(قرار دارد، با کاربری فضای س�بز و پارک تثبیت ش�ده) به اس�تثناء حدود 
200 مترمربع عرصه و اعیان متعلق به غیر (، دارای اصالحی، با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.  ضمنًا، تعیین تکلیف 
در خصوص نحوه بهره برداری از ملک با هماهنگی  مالک مش�اعی برعهده خریدار می باش�د. رفع تصرف از ملک بر عهده خریدار می باش�د. 

)بازدید از ملک الزامی است(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه   

3823923
اتوب�ان آزادگان، بل�وار الغدیر، انتهای نس�ترن 4، ملک معروف به 

باغ آقاخان 
زمیندفترچه ای

رجوع به ستون 
توضیحات

 79928/93
مترمربع مشاع 

از 168250 
مترمربع)6دانگ(

 _1,119,100,000,000

 پالک ثبتی 1309 / 2 ،  طبق نقش�ه برداری UTM،  مس�احت 66249 مترمربع از ملک در ش�مال بزرگراه آزادگان و مس�احت  60818 مترمربع 
از ملک در جنوب بزرگراه و مس�احت 41181 مترمربع از ملک داخل اتوبان آزادگان واقع ش�ده اس�ت.  ملک در پهنه های G111و G322)پهنه 
حفاظت س�بز و باز و پارک عمومی ش�هری(قراردارد.  تخلیه متصرفین برعهده خریدار می باش�د، با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به 
فروش می رسد. ضمنًا، تعیین تکلیف در خصوص نحوه بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مشاعی برعهده خریدار می باشد.  )بازدید 

از ملک الزامی است(  25 % نقد الباقی اقساط 36 ماهه 

3932803
ج�اده س�اوه، بلوار معل�م، پایین ت�ر از بل�وار الغدیر، ضلع ش�مالی 

میدان ایثار
زمین کشاورزیدفترچه ای

8 سهم از 21 سهم 
ششدانگ  اعیانی 
)به استثناء ثمنیه 

اعیانی (

رجوع به توضیحات
رجوع به 

117,500,000,000توضیحات
   پ�الک ثبت�ی 2/319، عرص�ه مل�ک به مس�احت 24000 مترمربع  متعلق به غیر، صرفًا س�هم اعیانی ب�ا وضع موجود، با اعط�اء وکالت بالعزل به 
فروش می رس�د.  ضمنًا،  تعیین تکلیف در خصوص نحوه بهره برداری  از  اعیانی مش�اعی ملک  با هماهنگی مالکین مش�اعی عرصه و اعیان  

برعهده خریدار می باشد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

4010832
احمد آباد مس�توفی به طرف اسالمشهر)جاده رضی آباد(،  قبل از 

اتوبان ساوه، جنوب جاده،  روبروی رب آالله،   قطعه 70 تفکیکی 
پالک ثبتی 1521 / 30،  براس�اس طرح جامع مصوب،   ملک در حریم ش�هرداری اسالمش�هر و در پهنه مزروعی قرار دارد.   با وضع موجود،  با 64220211,000,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.    25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه  

4110830
احمد آباد مستوفی، به طرف اسالمشهر)جاده رضی آباد(،  قبل از 

اتوبان ساوه، جنوب جاده، روبروی رب آالله، قطعه 65 تفکیکی 
64172208,600,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

 پالک ثبتی 1519 / 30  ،  براساس طرح جامع مصوب،   ملک در حریم شهرداری اسالمشهر،  بخشی از زمین در گذر 45 متری احمدآباد مستوفی 
و حریم آن قرار دارد،  بخشی دیگر در پهنه مزروعی واقع شده)با توجه به قرار گیری قطعه در فاصله نزدیک به گذر مذکور عمال ملک فوق 
در گذر و حریم آن می باش�د(.   با وضع موجود،   با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د.   اصالحی به هر میزان به عهده خریدارمی باش�د.    

25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

4213719
احمد آباد مس�توفی به طرف اسالمشهر)جاده رضی آباد(، قبل از 

اتوبان ساوه،  جنوب جاده،  روبروی رب آالله،   قطعه 64 تفکیکی 
50216,600,000,000 / 4331 6 دانگ زمین دفترچه ای

 پ�الک ثبت�ی 1305 / 30،  براس�اس ط�رح جامع مصوب، ملک در حریم ش�هرداری اسالمش�هر،  بخش�ی از قطع�ه در گذر 45 مت�ری  احمدآباد 
مستوفی و حریم آن قرارداد،  بخشی دیگر در پهنه مزروعی واقع است)با توجه به قرار گیری قطعه در فاصله نزدیک به گذر مذکور عماًل 
بخش عمد ه ای از ملک در گذر و حریم آن می باشد(.  با وضع موجود،  با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.   اصالحی به هر میزان به 

عهده خریدار می باشد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

434719
  چهاردانگه، انتهای خیابان شهیدخزائی، بعد از خیابان اخالقی، 

)چنارسوخته(روبروی شرکت صنایع شیمیایی، قطعه 60  تفکیکی
پالک ثبتی 499 /8، ملک دارای کاربری کشاورزی در حریم دکل برق فشار قوی قرار دارد. با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش 6150020,000,000,000 دانگزمین دفترچه ای

می رسد.   25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

4430847
چهاردانگه، خیابان ش�هید خزایی، خیابان تاب�ان ، انتهای خیابان 12 

متری دوم، نرسیده به خیابان چنار سوخته، قطعه 89 تفکیکی 
 پالک ثبتی 445 / 8، ملک دارای کاربری کش�اورزی در حریم ش�هر چهاردانگه.   با وضع موجود،  با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رس�د. 6160035,000,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

454503
چهاردانگه، خیابان شهید خزایی، خیابان تابان ، نرسیده به خیابان 

چنار سوخته، خیابان 12 متری، قطعه 93 تفکیکی 
 پالک ثبتی 496 / 8 ، ملک در حریم خطوط برق فشار قوی، اصالحی به هر میزان بر عهده خریدار.  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به 6150032,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

465105
چهاردانگ�ه، خیابان ش�هید خزایي، خیابان اخالق�ی جنوبی،  بعد از 

میدان طالقانی،  جنب مجتمع باران،  قطعه 217 تفکیکی
پالک ثبتی  8/519 ، ملک در حریم خطوط برق فشار قوی و اصالحی  به هر میزان بر عهده خریدار.  با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به 6100029,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

4725868
چهاردانگ�ه، روبروی آتش نش�انی، انتهای خیابان ش�هید رحیمی ، 

ورودی شهرک صنفی سهند، قطعه 406 تفکیکی
 پ�الک ثبت�ی 798/ 36 ، ملک در حریم ش�هر چهاردانگه و در حریم خطوط برق فش�ار قوی ق�راردارد.  )تخلیه(با وضع موجود، با اعطاء وکالت 6210060,000,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

4825869
چهاردانگ�ه، روبروی آتش نش�انی، انتهای خیابان ش�هید رحیمی ، 

ورودی شهرک صنفی سهند، قطعه 407 تفکیکی
 پالک ثبتی 799/ 36 ،  ملک در حریم ش�هر چهاردانگه و در حریم خطوط برق فش�ار قوی قراردارد. )تخلیه(با وضع موجود،   با اعطاء وکالت 6210062,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

4925874
چهاردانگ�ه، روبروی آتش نش�انی، انتهای خیابان ش�هید رحیمی ، 

ورودی شهرک صنفی سهند، قطعه 412 تفکیکی
 پالک ثبتی 804/ 36،  ملک در حریم ش�هر چهاردانگه و در حریم خطوط برق فش�ار قوی قراردارد.  )تخلیه(با وضع موجود،  با اعطاء وکالت 6210059,000,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

5025875
چهاردانگ�ه، روبروی آتش نش�انی، انتهای خیابان ش�هید رحیمی ، 

ورودی شهرک صنفی سهند، قطعه 413 تفکیکی
 پ�الک ثبت�ی 36/805 ، ملک در حریم ش�هر چهاردانگه و در حریم خطوط برق فش�ار قوی قراردارد. )تخلیه(با وض�ع موجود، با اعطاء وکالت 6210048,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

5125876
چهاردانگ�ه، روبروی آتش نش�انی، انتهای خیابان ش�هید رحیمی ، 

ورودی شهرک صنفی سهند، قطعه 414 تفکیکی
پ�الک ثبت�ی 36/806 ، مل�ک در حریم ش�هر چهاردانگه و در حریم خطوط برق فش�ار ق�وی قراردارد.)تخلیه(با وضع موجود، ب�ا اعطاء وکالت 6210041,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

بالعزل به  فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

5225878
چهاردانگ�ه، روبروی آتش نش�انی، انتهای خیابان ش�هید رحیمی ، 

ورودی شهرک صنفی سهند، قطعه 416 تفکیکی
 پ�الک ثبت�ی 36/808 ، مل�ک در حریم ش�هر چهاردانگه و در حریم خطوط برق فش�ار قوی قراردارد. )تخلیه(با وض�ع موجود، با اعطاء وکالت 6210063,000,000,000 دانگ زمین دفترچه ای

بالعزل به  فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

533419
ج�اده آبعل�ی،  بع�داز روده�ن، دس�ت راس�ت، قری�ه مب�ارک آباد،  

خیابان حمزه لوئی،  خیابان ساحلی
62088313,200,000,000 دانگزمین دفترچه ای

پ�الک ثبت�ی 184 /16 ، مل�ک مطاب�ق طرح هادی  در حریم ش�هر و مطاب�ق طرح تفصیلی مالک عمل ب�ا کاربری باغ، مجوز دیوار کش�ی با پرداخت 
عوارض به ش�هرداری در س�ال 98 اخذ گردیده که  تمدید آن بر عهده خریدار می باش�د،  در زمان دیوار کش�ی در ضلع ش�مال ش�رقی به 
عمق 90 / 1 متر و جنوب شرقی به عمق 3 متر رعایت حریم الزامیست.   با وضع موجود، با اعطاء وکالت به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی 

اقساط 24 ماهه

5416407
قیام دشت، خیابان  بهشتی، کوچه سوم شرقی، پالک های 24و26، 

جزء قطعه 485 تفکیکی 
8,500,000,000دارد200)6 دانگ(ستون توضیحات عرصه دفترچه ای

 پالک ثبتی 1472 /38 ،  مساحت 95 مترمربع مشاع از 200 مترمربع از ششدانگ )تخلیه (، با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش 
می رس�د. ضمن�ًا، تعیین تکلیف در خص�وص نحوه بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مش�اعی بر عهده خریدار می باش�د)حقوق اعیانی 

متعلق به غیر می باشد(.  25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

5524336
شهرس�تان قرچ�ک، روس�تای محمدآباد، به ط�رف جاده ول�ی آباد،  
روب�روی خیاب�ان منته�ی ب�ه آموزش�گاه ش�هید محم�ودی،   قطعه 6 

تفکیکی
  پالک ثبتی 752 / 54 ، ملک درحریم شهر قرچک قرار دارد، با وضع موجود، با اعطاء وکالت بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد الباقی اقساط62,000,000,000_ 630300 دانگ زمین تک برگی

 24 ماهه  

استان البرز

توضیحاتقیمت پایه)ریال( اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(میزان مالکیتنوع ملکوضعیت سندآدرسکد ملکردیف

5624254
ک�رج،  پیش�اهنگی،  گلدش�ت، بع�داز زی�ر گ�ذر اتوب�ان،  می�دان 

مخابرات،  پالک 4،  قطعه 260 تفکیکی 
باغ تک برگ 

3دنگ مشاع از 
ششدانگ 

300059,500,000,000 )6دانگ(
پالک ثبتی 142/1024 اعیانی موجود در ملک متعلق به غیر و  هرگونه اصالحی و رعایت هرگونه حریم و رفع تصرف  و کسری مساحت و تعیین تکلیف نحوه 
 بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مشاعی برعهده خریدار می باشد و با وضع موجود و طی وکالت بالعزل به فروش می رسد.  25 % نقد و الباقی

 24 ماهه 

5728798
جاده ش�هریار به سمت سه راهی آدران،  روستای آدران،  خیابان 

فرهنگ،  بعداز موسسه  نوید زندگی 
پالک ثبتی 147/565  کاربری ملک کش�اورزی،  نیمه محصور، رعایت حریم و هرگونه کس�ری و اصالحی برعهده خریدار می باش�د، با وضع 629100350,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

موجود  به فروش می رسد  25 % نقد و الباقی 24 ماهه 

5832961
کرج، جاده ش�هریار به س�مت رباط کریم، روستای سقرچین،  بلوار 

شهید هفت لنگ،  خیابان باغ گیالنشاه
زمین دفترچه ای

3دانگ مشاع از 
ششدانگ

حدود 35000 
125,000,000,000)6دانگ(

پ�الک  ثبت�ی 52 / 99  مل�ک خ�ارج از طرح هادی  قانونی روس�تا، کاربری مزروعی، رفع تصرف و هرگونه اصالحی و کس�ری  مس�احت و تعیین 
تکلی�ف نح�وه بهره برداری از ملک با هماهنگی مالک مش�اعی به عهده خریدار و با وضع موجود و  اعطای وکالت بالعزل به فروش می رس�د.  

25 % نقد و الباقی 24 ماهه  

5932967
کرج، جاده ش�هریار به س�مت رباط کریم، روستای سقرچین، بلوار 

شهید هفت لنگ، کوچه شهید فدایی
زمین دفترچه ای

3دانگ مشاع از 
ششدانگ

حدود 
1250056,250,000,000)6دانگ(

پ�الک ثبت�ی 121 / 99  مل�ک مذک�ور  خ�ارج از طرح هادی  قانونی روس�تا و با   کاربری مزروعی، رفع تصرف و هرگونه اصالحی و کس�ری  مس�احت و 
 تعیین تکلیف نحوه بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مشاعی به عهده خریدار و با وضع موجود و اعطای وکالت بالعزل به فروش می رسد.  

25 % نقد و الباقی 24 ماهه 



استان تهران
توضیحاتقیمت پایه)ریال( اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(میزان مالکیتنوع ملکوضعیت سندآدرسکد ملکردیف

6010211
ش�هریار، کمربن�دی چیتگ�ر، پم�پ بنزین رض�ی ّآباد، خیاب�ان  بهاء، 

خیابان پرنده پرداز، سمت چپ، قطعه 3 تفکیکی
زمین دفترچه ای

یک دانگ مشاع از 
ششدانگ

6341596,000,000,000)6دانگ(
پالک ثبتی 657/ 52 ملک خارج از  طرح هادی و در حوزه اس�تحفاظی ش�هرداری  باغس�تان  ش�هریار واقع گردیده اس�ت خلع ید و کس�ری 
مس�احت و تعیی�ن تکلی�ف نحوه بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مش�اعی برعهده خریدار و با وضع موج�ود و اعطای وکالت بالعزل به 

فروش می رسد.  25 % نقد و الباقی 24 ماهه 

6110212
ش�هریار، کمربن�دی چیتگ�ر، پم�پ بنزین رض�ی ّآباد، خیاب�ان  بهاء، 

خیابان پرنده پرداز، سمت چپ، قطعه 6 تفکیکی
زمین دفترچه ای

یک دانگ مشاع از 
ششدانگ

65556121,000,000,000)6دانگ(
پ�الک ثبت�ی 658/ 52 مل�ک خارج از طرح هادی و در حوزه اس�تحفاظی ش�هرداری  باغس�تان ش�هریار واقع گردیده اس�ت خلع ید و کس�ری 
مس�احت و تعیی�ن تکلیف نح�وه بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مش�اعی برعهده خریدار و با وضع موج�ود و اعطای وکالت بالعزل به 

فروش می رسد. 25 % نقد و الباقی 24 ماهه 

6213327
چهارراه مالرد، جاده صفادش�ت، خیابان باران به س�مت خوشنام، 

بعداز بتن سازی، کوچه چهارم شرقی، قطعه32  جنوبی تفکیکی 
پ�الک ثبت�ی  40 /37 و 38 و 39  مل�ک در حریم ش�هر م�الرد، فاقد کاربری، اصالحی  به هر میزان برعهده خریدار می باش�د، تخلیه و با وضع 610000210,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

موجود و اعطای وکالت بالعزل  به فروش  می رسد.  25 % نقد و الباقی 24 ماهه 

63

6567و 
6568و 
6664 و 

7007 و...

جاده س�اوه بعد از س�ه راهی آدران، قنات باغ )ده حسن (، انتهای 
خیابان شاه چراغی، 20 قطعه تفکیکی 

620000260,000,000,000دانگزمین دفترچه ای
 پالک ه�ای ثبت�ی 2439 ال�ی 2430 و 2658 ال�ی 2654 و 2505 الی 2501 /  147 امالک در حریم ش�هر، فاقد کارب�ری، دارای اصالحی و درختان 
مثمر و غیر مثمر می باشد)حقوق اعیانی متعلق به غیر(،  تخلیه، با وضع موجود واعطای وکالت بالعزل به فروش می رسد.  30 % نقد و الباقی 

24 ماهه )کدهای 6547 الی 6541 و 6863 و 6862 و 6812 و 6811 و 6793و6792و 6732 و 6731و6730 (

648443
جاده قدیم کرج، هش�تگرد، تهران دش�ت،  روس�تای س�عید آباد،  

خیابان معلم،  میدان چناران قطعه 2411 تفکیکی 
61500100,000,000,000دانگباغ دفترچه ای

پ�الک ثبت�ی 1091 / 81  کارب�ری مل�ک زراع�ی و بص�ورت باغ  با درخت�ان مثمر و غیر مثمر و س�اختمان، اعیان�ی متعلق به غی�ر و رعایت هرگونه 
اصالحی، حریم، کس�ری مس�احت و تخلیه متصرف برعهده خریدار می باش�د و با وضع موجود  و اعطای وکالت بالعزل به فروش می رس�د.  

25 % نقد و الباقی 24 ماهه 

658725
جاده قدیم کرج، هش�تگرد، تهران دش�ت،  روس�تای س�عید آباد،  

خیابان معلم،  میدان چناران قطعه 2436 تفکیکی 
61500105,000,000,000دانگباغ دفترچه ای

پ�الک ثبت�ی 1024 / 81  کارب�ری مل�ک زراع�ی و بصورت باغ  ب�ا  درختان مثمر و غیر مثمر و س�اختمان، اعیانی متعلق به غی�ر  و رعایت هرگونه 
 اصالح�ی، حریم، کس�ری مس�احت و تخلیه متصرف برعهده خریدار می باش�د و با وضع موج�ود و اعطای وکالت بالعزل به فروش می رس�د. 

25 % نقد و الباقی 24 ماهه 

668445
جاده قدیم کرج، هش�تگرد، تهران دش�ت،  روس�تای س�عید آباد،  

خیابان معلم،  میدان چناران قطعه 2407  تفکیکی 
61500100,000,000,000دانگباغ دفترچه ای

 پالک ثبتی 1093 / 81  کاربری ملک زراعی  و بصورت باغ  با درختان مثمر و غیر مثمر)حقوق اعیانی متعلق به غیر(، رعایت هرگونه اصالحی، 
 حریم، کس�ری مس�احت برعهده خریدار می باش�د، تخلیه و با وضع موجود  و اعطای وکالت بالعزل به فروش می رس�د.  25 % نقد و الباقی

 24 ماهه 

678446
جاده قدیم کرج، هش�تگرد، تهران دش�ت،  روس�تای س�عید آباد،  

خیابان معلم،  میدان چناران قطعه 2405  تفکیکی 
61500275,000,000,000دانگباغ دفترچه ای

پالک ثبتی 1094 / 81  کاربری ملک زراعی و  بصورت باغ  با درختان مثمر و غیر مثمر و از موقعیت ویژه ای برخوردار می باشد)حقوق اعیانی 
متعلق به غیر( رعایت هرگونه حریم، اصالحی، برعهده خریدار، تخلیه و با وضع موجود  و اعطای وکالت بالعزل به فروش می رسد.  

25 % نقد و الباقی 24 ماهه 

688444
جاده قدیم کرج، هش�تگرد، تهران دش�ت،  روس�تای س�عید آباد،  

خیابان معلم،  میدان چناران قطعه 2409  تفکیکی 
6150098,000,000,000دانگباغ دفترچه ای

پالک ثبتی 1092 / 81  کاربری ملک زراعی و بصورت باغ  با درختان مثمر و غیر مثمر)حقوق اعیانی متعلق به غیر(،  رعایت هرگونه اصالحی، 
حریم ، کسری مساحت برعهده خریدار می باشد، تخلیه و با وضع موجود  و اعطای وکالت بالعزل به فروش می رسد. 

 25 % نقد و الباقی 24 ماهه 

6918125
جاده قدیم کرج،  هش�تگرد، تهران دش�ت،  روس�تای س�عید آباد،  

خیابان معلم،  میدان چناران قطعه 2438  تفکیکی 
61500105,000,000,000دانگباغ دفترچه ای

پالک ثبتی 1025 / 81  کاربری ملک زراعی و بصورت باغ  با درختان مثمر و غیر مثمر)حقوق اعیانی متعلق به غیر(، رعایت هرگونه اصالحی، 
حریم،  کس�ری مس�احت برعهده خریدار می باش�د، تخلیه و با وضع موجود  و اعطای وکالت بالعزل به فروش می رس�د.   25 % نقد و الباقی 

24 ماهه 

7017487
جاده قدیم هشتگرد،  ساوجبالغ،  جاده سهیلیه، بعد از فلکه اول،  

شمال پاسگاه و اردوگاه سابق آموزش و پرورش، قطعه 14
پالک ثبتی 4718 /177  ملک داخل بافت روستای زعفرانیه با کاربری باغ مسکونی، تخلیه و با وضع موجود و اعطای وکالت بالعزل به فروش 65300162,000,000,000 دانگ زمین تک برگ 

می رسد. 30 % نقد و الباقی 24 ماهه 

7117500
جاده قدیم هشتگرد،  ساوجبالغ،  جاده سهیلیه، بعد از فلکه اول،  

شمال پاسگاه و اردوگاه سابق آموزش و پرورش، قطعه 15
پالک ثبتی 177/4735  ملک داخل بافت روستای زعفرانیه با کاربری باغ مسکونی، تخلیه و با وضع موجود به فروش می رسد. 30  % نقد 65300162,000,000,000دانگزمین تک برگ 

و الباقی 24 ماهه 

7217499
جاده قدیم هشتگرد،  ساوجبالغ،  جاده سهیلیه، بعد از فلکه اول،  

شمال پاسگاه و اردوگاه سابق آموزش و پرورش، قطعه 16
پالک ثبتی 4734 / 177 ملک داخل بافت روس�تای زعفرانیه و با کاربری باغ مس�کونی، تخلیه و با وضع موجود به فروش می رس�د.  30  % 65300162,000,000,000دانگزمین تک برگ 

نقد و الباقی  24 ماهه 

7317498
جاده قدیم هشتگرد،  ساوجبالغ،  جاده سهیلیه، بعد از فلکه اول،  

شمال پاسگاه و اردوگاه سابق آموزش و پرورش، قطعه 26
پالک ثبتی 4733 / 177 ملک داخل بافت روس�تای زعفرانیه و با کاربری باغ مس�کونی، تخلیه و با وضع موجود به فروش می رس�د.  30  % 65300168,000,000,000دانگزمین تک برگ 

نقد و الباقی  24 ماهه  

7417497
جاده قدیم هشتگرد،  ساوجبالغ،  جاده سهیلیه، بعد از فلکه اول،  

شمال پاسگاه و اردوگاه سابق آموزش و پرورش، قطعه 27 
 پالک ثبتی 4732 /177 ملک داخل بافت روستای زعفرانیه و با کاربری باغ مسکونی، تخلیه و با وضع موجود به فروش می رسد.   30  % نقد و الباقی65300168,000,000,000دانگزمین تک برگ 

 24 ماهه  

7517972
جاده س�اوه،  س�ه راه�ی آدران،  خیابان 20 متری ای�ران پاک قطعه 

18 تفکیکی
پ�الک ثبت�ی 168/3002 کاربری ملک تجهیزات ش�هری و اصالحی به هر میزان بر عهده خریدار، تخلیه و با وضع موجود به فروش می رس�د.  1868,000,000,000 / 61584دانگزمین دفترچه ای

30  % نقد و الباقی 24 ماهه 

7619691
ج�اده قدی�م ک�رج قزوی�ن ، انته�ای س�هیلیه، ش�هرتنکمان، بعداز 
روس�تای اقبالی�ه، روس�تای نصرت آباد)ش�هرک ک�وروش (، جاده 

خاکی، قطعه 126 تفکیکی 
پالک ثبتی  691/ 201  ملک فاقد کاربری و خارج از بافت مصوب شده طرح هادی روستا قرارداشته، تخلیه و با وضع موجود و اعطای وکالت به 6100010,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

فروش می رسد.  30  % نقد و الباقی 18 ماهه 

7719692
ج�اده قدی�م ک�رج  قزوی�ن، انته�ای س�هیلیه، ش�هرتنکمان، بعداز 
روس�تای اقبالی�ه، روس�تای نصرت آباد)ش�هرک ک�وروش (، جاده 

خاکی،  قطعه 127 تفکیکی 
پالک ثبتی 692 / 201  ملک فاقد کاربری و خارج از بافت مصوب ش�ده طرح هادی روس�تا قرارداش�ته، تخلیه و با وضع موجود و اعطای وکالت 6100010,000,000,000دانگزمین دفترچه ای

بالعزل به فروش می رسد.  30  % نقد و الباقی 18 ماهه 

7828832
کرج، شهرک بنفشه  بعد از خیابان چهارم شرقی بعداز رستوران 

بنفشه،  نبش  میدان، )اغذیه فروشی سابق(
 ج�زء پ�الک ثبت�ی 11362 /162  مناف�ع مغ�ازه متعل�ق به غی�ر و با وضع موج�ود و اعطای وکال�ت بالعزل به فروش می رس�د.  30  % نق�د و الباقی1,000,000,000حدود     46 / 630دانگملکیت مغازه دفترچه ای

 24 ماهه 

7928337
کرج، ش�هرک بنفش�ه،  نرس�یده به رس�توران بنفش�ه قس�متی از 

قطعه اول تفکیکی، امالک مسکن کیان
ج�زء پ�الک ثبت�ی 21286 / 162 مناف�ع مغازه متعلق به غیر و ح�دود 15 مترمربع به صورت نیم طبقه، با وضع موج�ود و اعطای وکالت بالعزل به 1,065,000,000حدود     28 / 632دانگملکیت مغازه دفترچه ای

فروش می رسد.   30  % نقد و الباقی 24 ماهه 

8028337
کرج،  ش�هرک بنفش�ه، نرس�یده ب�ه میدان بنفش�ه  نبش بل�وار  و 
خیابان چهارم شرقی  قسمتی از قطعه اول تفکیکی، امالک مسکن 

محمد
ج�زء پ�الک ثبت�ی 21286 /162 ملک ش�امل دو باب مغازه و حدود 36 مترمربع بصورت بالکن می باش�د، منافع متعلق به غیر و با وضع موجود و 4,462,000,000حدود        4 / 6101دانگملکیت مغازه دفترچه ای

اعطای وکالت بالعزل به فروش می رسد.  30  % نقد و الباقی 24 ماهه 

8128832
کرج، شهرک بنفشه، بعد از خیابان چهارم شرقی، بعداز رستوران 

بنفشه، نبش میدان، مصالح فروشی)اسدی(
 ج�زء پ�الک ثبت�ی 11362 /162 مناف�ع س�رقفلی متعل�ق به غی�ر و با وض�ع موجود طی وکال�ت بالعزل به ف�روش می رس�د.   30  % نق�د و الباقی 2,000,000,000حدود     07 / 661دانگملکیت مغازه دفترچه ای

24 ماهه 

استان های مازندران،  گلستان و گیالن
توضیحاتقیمت پایه)ریال( اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(میزان مالکیتنوع ملکوضعیت سندآدرسکد ملکردیف

8224132
شهرس�تان رامس�ر، بلوار معلم، ش�هر آس�ر،  بلوک E طبقه هفتم 

قطعه 302 واحد 30
پالک ثبتی 3877 / 27 ملک تخلیه، دارای آسانسور، با وضع موجود و انتقال بصورت وکالت بالعزل،  25 %  نقد الباقی  24 ماهه 4634,111,000,000 / 697دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

8324129
شهرس�تان رامس�ر، بلوار معلم، ش�هر آس�ر،  بلوک E طبقه هفتم 

قطعه 301 واحد 27
پالک ثبتی 3876 / 27 ملک تخلیه، دارای آسانسور، با وضع موجود و انتقال بصورت وکالت  بالعزل،   25 %  نقد الباقی  24 ماهه 9530,800,000,000 / 687دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

8424128
رامس�ر، بل�وار معلم، ش�هر آس�ر،  بل�وک E طبقه شش�م قطعه 266 

واحد 26
پالک ثبتی 27/3841 ملک تخلیه، دارای آسانسور، با وضع موجود و انتقال بصورت  وکالت بالعزل، 25 %  نقد الباقی  24 ماهه 7144,781,400,000 / 6131 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

8524127
رامس�ر، بلوار معلم، ش�هر آس�ر،  بلوک E طبقه شش�م قطعه 247 

واحد 25
پالک ثبتی 3822 /27 ملک تخلیه، دارای آسانسور، با وضع موجود و انتقال بصورت  وکالت بالعزل، 25 %  نقد الباقی 24 ماهه 519,550,000,000 / 657 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

8624126
رامس�ر، بلوار معلم، ش�هر آس�ر،  بل�وک E طبقه شش�م قطعه 246 

واحد 24
پالک ثبتی 3821 /27 ملک تخلیه، دارای آسانسور، با وضع موجود و انتقال بصورت  وکالت بالعزل، 25 %  نقد الباقی  24 ماهه 8825,800,000,000 / 675 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

8724125
رامس�ر، بلوار معلم، ش�هر آس�ر،  بل�وک E طبقه شش�م قطعه 265 

واحد 23
پالک ثبتی 3840 /27 ملک تخلیه، دارای آسانسور، با وضع موجود و انتقال بصورت  وکالت بالعزل،  25 %  نقد الباقی 24 ماهه 6238,971,000,000 / 6114 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

8824124
رامسر، بلوار معلم، شهر آسر،  بلوک E طبقه پنجم قطعه 226 واحد 

 22
پالک ثبتی 27/3801 ملک تخلیه، دارای آسانسور، با وضع موجود و انتقال بصورت  وکالت بالعزل،  25 %  نقد الباقی 24 ماهه  231,265,000,000 / 696 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

8924122
 رامس�ر، بل�وار معل�م، ش�هر آس�ر،  بلوک E طبق�ه پنجم قطع�ه 204 

واحد 20 
پالک ثبتی 3779 / 27 ملک تخلیه، دارای آسانسور، با وضع موجود و انتقال  بصورت  وکالت بالعزل، 25 %  نقد الباقی 24 ماهه 1933,536,800,000 / 6103 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

9024121
رامس�ر، بل�وار معلم، ش�هر آس�ر،  بل�وک E طبقه پنج�م قطعه 225 

واحد 19 
پالک ثبتی 3800 / 27 ملک تخلیه ، دارای آسانسور،  با وضع موجود و انتقال بصورت وکالت بالعزل.  25 %  نقد الباقی 24 ماهه 5128,115,750,000 / 686 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

9124117
رامسر، بلوار معلم، شهر آسر،  بلوک E طبقه چهارم قطعه 181 واحد 

 15
پ�الک ثبت�ی 3756 / 27 ملک تخلیه، دارای آسانس�ور و انباری به مس�احت 4/7 مترمرب�ع، با وضع موجود وانتقال بص�ورت وکالت بالعزل  0734,987,100,000 / 6111 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

25 %  نقد الباقی  24 ماهه 

9224116
رامسر، بلوار معلم، شهر آسر،  بلوک E طبقه سوم قطعه 142 واحد 

 14
پ�الک ثبت�ی 3717 / 27 ملک تخلیه، دارای آسانس�ور و  انباری به مس�احت 4/82 مترمربع، با وضع موج�ود وانتقال بصورت  وکالت بالعزل 9629,270,000,000 / 695 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

25 %  نقد الباقی 24 ماهه 

پالک ثبتی3672 / 27 ملک تخلیه،   دارای آسانسور،  پارکینگ وانباری به مساحت 04 / 5 مترمربع، با وضع موجود وانتقال بصورت وکالت 2733,981,000,000 / 113 6 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگرامسر، بلوار معلم، شهر آسر،  بلوک E طبقه 2.قطعه 97 واحد 93241097
بالعزل، 25%  نقد الباقی 24 ماهه 

9424103
رامس�ر، بل�وار معلم، ش�هر آس�ر،  بل�وک E طبق�ه همکف.قطعه13 

واحد 1 
پالک ثبتی 3588 / 27 ملک تخلیه،  دارای آسانسور،  پارکینگ و انباری به مساحت 16 / 6 مترمربع، با وضع موجود وانتقال بصورت وکالت 819,632,000,000 / 81 6 دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

بالعزل، 25%  نقد الباقی 30 ماهه 

 پالک ثبتی 3715 / 27 ملک تخلیه،  دارای  آسانسور، انباری  به مساحت 19 / 5 مترمربع، با وضع موجود،  انتقال بصورت وکالت،  25 %  نقد6329,671,200,000 / 6123دانگ آپارتمان مسکونی تک برگرامسر، بلوار معلم، شهر آسر،  بلوک f طبقه 3 قطعه 140 واحد 952407513
الباقی 24 ماهه 

96
3050 و 
 15708
و15709

زمیندفترچه ایچالوس، بلوار امام رضا)ع(، خیابان خط هشت، زمین ساحلی   
رجوع به ستون 

توضیحات
رجوع به ستون 

1,818,000,000,000توضیحات

پالک ثبتی 387 /7 به مس�احت 26011 مترمربع، پالک ثبتی 360/ 249 /7  به مس�احت 1295 مترمربع جمعًا به مس�احت27306 مترمربع، در 
س�نوات قبل میزان 15186 متر مربع از پالک 387 فرعی به غیر واگذار ش�ده و باقیمانده مجموع دو پالک به مس�احت 12120 مترمربع قابل 
واگذاری می باش�د.  ضمنًا  مقدار 3709 مترمربع در حریم دریا و قس�مت اعظم باقیمانده مس�احت مزبور در زیر خط تراز 7/ 24 واقع شده 

است،  وضع ید ملک به عهده خریدار و با وضع موجود و انتقال  بصورت وکالت. )بازدید از ملک الزامی است( 25 %  نقد الباقی 24 ماهه

62947559,930,000,000 دانگزمین  ....نوشهر،  بلوار شهید عمادالدین کریمی، اول خیابان شهید بخشی9715205
ملک فاقد پالک ثبتی، صرفًا حقوق سازمان از بابت صورتجلسه تنظیمی با شهرداری نوشهر در سال 87 واگذار می گردد و از موقعیت عالی 
برخوردار و با وضع موجود و قرارداد عادی به فروش می رسد،  ضمنًا تمدید صورتجلسه و هرگونه پرداختی های احتمالی به عهده خریدار 

می باشد. 25 %  نقد الباقی  24 ماهه 

تک برگنور، خیابان امام خمینی)ره(، کوچه بنیاد شهید، جنب بنیاد شهید 9824982
زمین با بنای 

احداثی 
180,000,000,000مخروبه2 / 6587 دانگ 

پالک ثبتی 1585 /4 کاربری ملک براساس طرح جامع بصورت اداری انتظامی می باشد و در طرح تفصیلی کاربری مسکونی پیشنهاد گردیده  
که هنوز طرح تفصیلی به ش�هرداری نور ابالغ نش�ده اس�ت. مقدار 54/25 متر مربع در مسیر خیابان 12متری قرار دارد. از  موقعیت عالی 

برخوردار،  تخلیه،  با وضع موجود و انتقال بصورت وکالت،   30  %  نقد الباقی  24 ماهه 

تک برگبابلسر، خیابان شهیدان محبوبی، خیابان المهدی، پالک 9936958110
زمین با بنای 

احداثی 
پ�الک ثبت�ی 10656 / 1 کاربری ملک مس�کونی،  از موقعیت عالی برخوردار، تخلیه،  باوضع موج�ود و انتقال بصورت وکالت 30 %  نقد الباقی 80,000,000,000حدود 6230180 دانگ 

24 ماهه 

استان البرز



استان تهران
توضیحاتقیمت پایه)ریال( اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(میزان مالکیتنوع ملکوضعیت سندآدرسکد ملکردیف

پ�الک ثبت�ی 313/273 کارب�ری حری�م مصوب دریا و در حریم  دریا واقع ش�ده و  با وضع موجود و انتقال بص�ورت وکالت   25 %  نقد الباقی 6129568,000,000,000 دانگزمین دفترچه ایچابکسر، روبروی پلیس راه، کوچه مرجان 3، زمین ساحلی  10037066
24 ماهه  

 پ�الک ثبت�ی 313/274 کارب�ری حری�م مصوب دریا و در حریم دریا واقع ش�ده و با وض�ع موجود و انتقال بصورت وکال�ت   25 %  نقد الباقی6146077,000,000,000 دانگزمین دفترچه ایچابکسر، روبروی پلیس راه، کوچه مرجان 3، زمین ساحلی  10137065
 24 ماهه   

پالک ثبتی 457 /2  کاربری ملک مسکونی ، ملک فاقد راه عبور، تخلیه،  باوضع موجود و انتقال بصورت وکالت،  30  %  نقد الباقی 24 ماهه   7555,000,000,000 / 198ششدانگزمین تک برگتنکابن، کریم آباد، میدان آزادی ، کوچه سلحشور شرقی،  قطعه 13 10235239

10337007
رضوانش�هر،  خیاب�ان آی�ت الل�ه طالقان�ی،  خیاب�ان س�ردار جنگل،  

ساختمان روبروی اداره سالمت، طبقه اول 
پالک ثبتی 323 / 47 ملک تخلیه،   با وضع موجود،  انتقال بصورت وکالت،  30  %  نقد الباقی  24 ماهه 8315,000,000,000 / 6164دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ

10436939
رش�ت،  می�دان یخس�ازی، بل�وار ش�هید افتخ�اری، ب�ن بس�ت حق 

شناس،  ساختمان کانون 
تک برگ

زمین با بنای 
احداثی 

پ�الک ثبت�ی 1356 / 43 کارب�ری ملک مس�کونی و از س�مت کوچه 1/2 متر اصالح�ی دارد ، باوضع موجود و انتقال بص�ورت وکالت 25 %  نقد 526030,000,000,000 / 6202 دانگ
الباقی  24 ماهه 

10528275
گلستان، علی آباد کتول، خیابان امام رضا)ع(، کوچه انتقال خون، 

رشادت 3،  بن بست دوم
دفترچه ای

زمین با بنای 
احداثی 

پالک ثبتی 19/2415 کاربری ملک مس�کونی وتراکم 180 درصد،   تخلیه به عهده خریدار،  باوضع موجود و انتقال بصورت اعطا وکالت 25 %  14,905,000,000دارد6271 دانگ
نقد الباقی  24 ماهه 

زمین تک برگقائم شهر ، کیلومتر 7 جاده جویبار،  جنب امامزاده ابجر10624307
75 / 0 دانگ مشاع از 

ششدانگ
2971077,000,000,000  )6دانگ(

پالک ثبتی 34 /7، از کل مس�احت)6دانگ( میزان 66 / 7702  مترمربع در بس�تروحریم جاده اصلی و گذرهای مجاور واقع ش�ده ومساحت 
باقیمانده به میزان 34 /22007 مترمربع می باش�د که قس�متی از آن در تصرف اش�خاص قرار دارد ضمنًا تعیین تکلیف در خصوص نحوه 
بهره ب�رداری  از مل�ک با هماهنگی مالک مش�اعی بر عهده خریدار می باش�د. باوضع موجود و انتقال بص�ورت وکالت)بازدید از ملک الزامی 

است( 30  %  نقد الباقی 24 ماهه 

استان های خوزستان،  خراسان رضوی و جنوبی 

توضیحاتقیمت پایه)ریال( اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(میزان مالکیتنوع ملکوضعیت سندآدرسکد ملکردیف

10732702
اهواز، ضلع شرقی میدان شهدا، خیابان نظامی، حد فاصل خیابان 

طالقانی و کاوه ، کاروانسرای کریمی
تک برگ

مالکیت یکباب 
کاروانسرا

2 و دو سوم سهم مشاع 
از 48 سهم ششدانگ 

پالک ثبتی 1 /650 کاربری ملک مختلط انتقال بصورت وکالت و با وضع موجود، وضع ید ملک بعهده خریدار، ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص 14,555,000,000دارد  524 )6دانگ(
نحوه بهره برداری از ملک با هماهنگی مالک مشاعی برعهده خریدار می باشد. 25  %  نقد الباقی   24 ماهه 

پالک ثبتی 10336 / 49 کاربری ملک اداری، تخلیه و با وضع موجود 30 %  نقد الباقی 24 ماهه36,050,000,000دارد5 / 360 6 دانگ ساختمان   تک برگشوش، بلوار امام خمینی)ره(، نبش خیابان 12 متری 10836807

پالک ثبتی 10118 / 9 کاربری ملک مسکونی و با وضع موجود   30 %  نقد الباقی 24 ماهه37,527,500,000دارد5 / 441 6دانگ ساختمان  تک برگاندیمشک، خیابان مصطفی خمینی - خیابان  جهاد 10936964

پالک ثبتی 5592 / 54  کاربری ملک مسکونی، تخلیه و با وضع موجود  30 %  نقد الباقی 24 ماهه15,670,200,000 2 / 746 6 دانگ زمین تک برگگتوند، خیابان ابوذر، روبروی ساختمان بنیاد11036967

پالک ثبتی 81 / 5636  کاربری ملک مسکونی، تخلیه و با وضع موجود  30 %  نقد الباقی 24 ماهه16,500,000,000 8 / 270 6دانگ زمین تک برگبهبهان، خیابان بشیر نذیر، پشت دانشگاه فرهنگیان11136972

11237069
الیگ�ودرز، پن�ج کیلومتری جاده قدی�م الیگودرز به ازن�ا، قریه ده 

نصیر  
زمین ......

رجوع به ستون 
توضیحات

رجوع به ستون 
توضیحات

مق�دار دو هکت�ار از 24 س�هم مش�اع از 448 س�هم 6 دانگ یک قطعه زمین جزء پ�الک ثبتی یک اصلی کاربری ملک کش�اورزی و در موقعیت 7,000,000,000 
صنعتی، تخلیه و با وضع موجود، طی قرارداد عادی واگذار می گردد.  30 %  نقد الباقی 24 ماهه 

زمین تک برگشوشتر ، خیابان طالقانی، خیابان سادات سرای دورقی11319426
6 سهم مشاع از 9 سهم

 2 دانگ مشاع از6دانگ
پالک ثبتی 534 ملک محصور، تخلیه و با وضع موجود و انتقال بصورت وکالت بالعزل، ضمنًا تعیین تکلیف در خصوص نحوه بهره برداری  از 51,400,000,000 771)6دانگ(

ملک با هماهنگی مالک مشاعی برعهده خریدار می باشد.  25 % نقد الباقی 24   ماهه

تک برگ مشهد، خیابان امت، بین امت 21و 23، پالک های 24،22 و 26 11436833
ساختمان مسکونی 

تجاری
 پ�الک ثبت�ی 8836 / 14  مل�ک بص�ورت س�اختمان مش�تمل بر زیر زمی�ن و طبقه همک�ف و اول و یکب�اب مغازه می باش�د. 30 %  نق�د الباقی65,000,000,000حدود 314 8 / 184شش دانگ  

 24 ماهه

تک برگ مشهد، بین شریعتی 8 و چهارراه جهاد، پالک  11536842318
ملکیت و سرقفلی 

مغازه
پالک ثبتی  48589 / 175 ملک تخلیه و از موقعیت خوبی برخوردار می باشد، انتقال بصورت وکالت بالعزل.  30 %  نقد الباقی 24 ماهه1437,731,600,000 / 40 شش دانگ  

تک برگمشهد، بین شریعتی 8 و چهارراه جهاد، پالک  11636844332
ملکیت و سرقفلی 

مغازه
 پ�الک ثبت�ی  48599 / 175 مل�ک از موقعی�ت خوبی برخوردار می باش�د، با وضع موجود و انتق�ال بصورت وکالت بالع�زل   30 %  نقد الباقی8538,400,000,000 / 40شش دانگ 

 24 ماهه

11737071
مشهد،  خیابان شهید محسن کاشانی،  بین کاشانی 44 و 46،  پالک 

88
تک برگ و 
دفترچه ای

پالک ثبتی43 و 83/  3919 ملک تخلیه و از موقعیت خوبی برخوردار می باشد،  با وضع موجود به فروش می رسد. 30% نقد الباقی اقساط 364292139,000,000,000شش دانگساختمان
24 ماهه

پالک ثبتی 24 / 250 کاربری ملک مس�کونی، قس�متی از ملک بصورت ساختمان و قسمت اعظم ملک بصورت محوطه)بصورت گل فروشی 1500260,000,000,000شش دانگ  ساختمان و محوطه تک برگ بیرجند، خیابان قدس شرقی، پالک 1183705260
مورد بهره برداری قرار می گیرد(، با وضع موجود.  30 %  نقد الباقی 24 ماهه

حدود 105)6دانگ(3 دانگ مشاع از 6 دانگساختمان دفترچه ایمشهد، خیابان شهید اندرزگو 17 11933147
حدود 351     

پ�الک ثبت�ی  1 / 4291   مل�ک بصورت س�ه طبقه، زیرزمین و همک�ف و اول و دارای اصالحی،  انتقال بصورت وکال�ت بالعزل و با وضع موجود.  145,000,000,000  )6 دانگ (
ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص نحوه بهره برداری  از ملک با هماهنگی مالک مشاعی برعهده خریدار می باشد.   25 %  نقد الباقی 24 ماهه

استان های اصفهان،  فارس،  کرمان،  یزد،  آذربایجان

توضیحاتقیمت پایه)ریال( اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(میزان مالکیتنوع ملکوضعیت سندآدرسکد ملکردیف

12036355
نج�ف آب�اد، کمربن�دی ش�مالی، روب�روی پادگان عاش�ورا، ش�هرک 

بهاران، روبروی پارک محلی مغازه شماره 1 
پالک ثبتی 2510 / 902 کاربری ملک تجاری، نوساز، تخلیه و با وضع موجود.   30 % نقد الباقی اقساط 18 ماهه635355,950,000,000دانگمغازهتک برگ

12136369
 نج�ف آب�اد، کمربن�دی ش�مالی، روب�روی پادگان عاش�ورا، ش�هرک 

بهاران، روبروی پارک محلی مغازه شماره 2 
پالک ثبتی 2511 / 902 کاربری ملک تجاری، نوساز، تخلیه و با وضع موجود.    30 % نقد الباقی اقساط 18 ماهه635355,425,000,000دانگمغازهتک برگ

12236357
نج�ف آب�اد، کمربن�دی ش�مالی، روب�روی پادگان عاش�ورا، ش�هرک 

بهاران، روبروی پارک محلی مغازه شماره 3 
پالک ثبتی 2512 / 902 کاربری ملک تجاری، نوساز، تخلیه و با وضع موجود.  30 % نقد الباقی اقساط 18 ماهه635355,425,000,000دانگمغازهتک برگ

12336373
 نج�ف آب�اد، کمربن�دی ش�مالی، روب�روی پادگان عاش�ورا، ش�هرک 

بهاران، روبروی پارک محلی مغازه شماره 4 
پالک ثبتی 2513 / 902 کاربری ملک تجاری، نوساز، تخلیه و با وضع موجود.   30 % نقد الباقی اقساط 18 ماهه635355,425,000,000دانگمغازهتک برگ

12436370
 نج�ف آب�اد، کمربن�دی ش�مالی، روب�روی پادگان عاش�ورا، ش�هرک 

بهاران، روبروی پارک محلی مغازه شماره 5 
پالک ثبتی 2514 / 902 کاربری ملک تجاری، نوساز، تخلیه و با وضع موجود.   30 % نقد الباقی اقساط 18 ماهه635355,425,000,000دانگمغازهتک برگ

پالک ثبتی 2749 / 1707  کاربری مسکونی و تخلیه، قسمتی از ملک درطرح گذرقراردارد متراژ باقی مانده 7 / 91 متر مربع، هرگونه امتیاز 7,519,400,000مخروبه حدود 200 6دانگ ساختمان مخروبه دفترچه ای کاشان، خیابان22 بهمن،  کوچه روشن12، کوچه فرزین،   پالک 4 12514078
اعطایی از سوی شهرداری متعلق به خریدار، انتقال بصورت  وکالت بالعزل.  30 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

12637054
 نطنز،  خیابان امام خمینی)ره(، پاساژ شهرداری،  طبقه یک، )جنب 

راه پله( قطعه 51 تفکیکی
تک برگ

سرقفلي و ملكیت 
مغازه

پالک ثبتی 3687 /33  ملک تخلیه و با وضع موجود به فروش می رسد. 30 %  نقد الباقی اقساط 18 ماهه222,927,400,000 / 17 6 دانگ 

12717933
ش�یراز، س�ه راه�ی مدب�ر،  مجتم�ع تج�اری س�روش، طبقه س�وم، 

واحد44
پالک ثبتی 44 / 2344  ملک تخلیه، انتقال به صورت وکالت بالعزل.  30 %  نقد الباقی اقساط 18 ماهه913,618,000,000 / 61 6دانگ آپارتمان  تجاریدفترچه ای

12835357
کرمان، خیابان ش�ریعتی، کوچه27 ، مجتمع مس�کونی نگین ، طبقه 

اول، واحد شمال شرقی، واحد 9)قطعه 2 تفکیکی(
پالک ثبتی 2 / 1893 ملک تخلیه ، آماده تحویل و با وضع موجود.  30 % نقد الباقی اقساط 18 ماهه55,332,500,000 / 67  6دانگآپارتمان مسکونیتک برگ

12935359
کرمان، خیابان ش�ریعتی، کوچه27، مجتمع مس�کونی نگین، واحد 

شمال غربی زیرزمین، واحد 4)قطعه 11 تفکیکی(
پالک ثبتی 11 / 1893 ملک تخلیه و آماده تحویل و با وضع موجود.  30 % نقد الباقی اقساط 18 ماهه74,671,600,000 / 68  6دانگآپارتمان مسکونیتک برگ

پالک ثبتی  1 / 4375 ملک بصورت یک باب کارگاه، س�وله، س�اختمان و زیرزمین، تخلیه و با وضع موجود و انتقال بصورت وکالت بالعزل.   218,535,000,000حدود 11385 / 1267 6دانگ كارگاهتک برگیزد، میدان همافر،  کوچه صدوقی،  جنب درمانگاه ولیعصر)عج(13036382
25 %  نقد الباقی اقساط 24 ماهه

13123781
  ی�زد، بل�وار م�درس، بع�د ازمی�دان نم�از، ج�اده س�نتو، خیاب�ان

 احمدی روشن
زمیندفترچه ای

17 سهم مشاع از 300 
سهم  

)6 دانگ (

حدود 890000     
504,330,000,000)6دانگ(

پالک ثبتی 2 /1523 کاربری ملک مختلط )مسکونی، تجاری، باغ، زراعی، معبر، صنعتی و . .. (، تخلیه برعهده خریدار و انتقال بصورت وکالت 
بالعزل، ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص نحوه بهره برداری  ازملک با هماهنگی مالک مش�اعی بر عهده خریدار می باش�د.  25 % نقد الباقی 

اقساط 24 ماهه

13237072
 ی�زد، بل�وار ن�واب صف�وی، کوچ�ه مس�جد االن�وار، جن�ب مدرس�ه 

بهادری
پالک ثبتی 2197 ملک دونبش مس�کونی س�طح یک و گذر 14 متری و 8 طراحی ش�ده و رعایت پخی و هرگونه اصالحی و تخلیه ملک به عهده 93,958,500,000 / 660دانگ زمین تک برگ

خریدار می باشد. 25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه

پالک 123 / 1 ملک به صورت خانه مخروبه، تخلیه و با وضع موجود ، انتقال بصورت وکالت بالعزل.  30 % نقد الباقی  اقساط 18 ماهه524,486,000,000 / 874 6دانگ خانه  دفترچه ای تفت، اسالمیه، کوچه جنب شعبه نفت اسالمیه، محله بندان13312404

پالک ثبتی 488 ملک به صورت باغ، محصور ، تخلیه و با وضع موجود و انتقال بصورت وکالت بالعزل.   25 % نقد الباقی اقساط24 ماهه125,000,000,000حدود 3584 6دانگ باغدفترچه ایتفت،  محله راحت آباد ، کوچه باغ مورتین، کوچه گلزار13412402

پالک ثبتی 899/ 1 ملک به صورت باغ، محصور، تخلیه برعهده خریدار، انتقال بصورت وکالت بالعزل.    25 % نقد الباقی اقساط 24 ماهه6134035,000,000,000دانگ باغدفترچه ای تفت، اسالمیه، روبروی سوپرگوشت باران13512406

زمین مشجرتک برگاردکان، کمربندی ولیعصر، منطقه شورابه13635237
2سهم مشاع از 5 سهم 
6دانگ به انضمام بهای 

ثمنیه اعیانی
پالک 12682 ملک به صورت باغ، تخلیه به عهده خریدار و انتقال بصورت وکالت بالعزل، ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص نحوه بهره برداری  22044,584,320,000  )6دانگ(

ازملک با هماهنگی مالک مشاعی بر عهده خریدار می باشد.   25 % نقد الباقی اقساط 24ماهه

زمین مشجرتک برگ اردکان، کمربندی ولیعصر، منطقه شورابه 13716653
2سهم مشاع از 5 سهم 
6دانگ به انضمام بهای 

ثمنیه اعیانی
پالک ثبتی  1 / 12861 ملک به صورت زمین مشجر،  تخلیه به عهده خریدار و انتقال بصورت وکالت بالعزل ، ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص 62,651,040,000 / 1893)6دانگ(

نحوه بهره برداری ازملک با هماهنگی مالک مشاعی بر عهده خریدار می باشد.   25 % نقد الباقی اقساط 24ماهه

زمین مشجرتک برگ  اردکان، منطقه شورابه، جاده شیرخط13816655
2سهم مشاع از 5 سهم 
6دانگ به انضمام بهای 

ثمنیه اعیانی
پ�الک ثبتی12904 ملک به صورت باغ می باش�د، تخلیه ملک به عهده خری�دار و انتقال بصورت وکالت، ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص نحوه 5388,320,000 / 404)6دانگ(

بهره برداری  ازملک با هماهنگی مالک مشاعی بر عهده خریدار می باشد  25 % نقد الباقی اقساط24 ماهه

زمین تک برگ اردکان، منطقه شورابه، جاده شیرخط13916656
2سهم مشاع از 5 سهم 
6دانگ به انضمام بهای 

ثمنیه اعیانی
پالک ثبتی 12914 ملک به صورت باغ می باش�د ، تخلیه ملک به عهده خریدار و انتقال بصورت وکالت، ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص نحوه 740,304,000حدود 771)6دانگ(

بهره برداری  ازملک با هماهنگی مالک مشاعی بر عهده خریدار می باشد.   25 % نقد الباقی اقساط24 ماهه

زمین مشجرتک برگ اردکان، منطقه شورابه، جاده شیرخط14017145
2سهم مشاع از 5 سهم 
6دانگ به انضمام بهای 

ثمنیه اعیانی
پالک ثبتی 12879 ملک به صورت باغ می باشد، تخلیه ملک به عهده خریدار و انتقال بصورت وکالت، ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص نحوه 352478,720,000)6دانگ(

بهره برداری  ازملک با هماهنگی مالک مشاعی بر عهده خریدار می باشد.   25 % نقد الباقی اقساط24 ماهه

زمین مشجرتک برگاردکان، منطقه شورابه، جاده شیرخط14116658
2سهم مشاع از 5 سهم 
6دانگ به انضمام بهای 

ثمنیه اعیانی
پالک ثبتی 12968 ملک به صورت باغ می باش�د، تخلیه ملک به عهده خریدار و انتقال بصورت وکالت، ضمنًا تعیین تکلیف درخصوص نحوه 11,390,176,000 / 1448)6دانگ(

بهره برداری  ازملک با هماهنگی مالک مشاعی بر عهده خریدار می باشد.  25 % نقد الباقی اقساط24 ماهه
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24575
پالک ثبتی 2 / 388 / 1161 ملک دارای اصالحی و از موقعیت خوبی برخوردار می باشد و با وضع موجود به فروش می رسد  30 % نقد الباقی 45,000,000,000حدود 250 6دانگ زمین دفترچه ای ارومیه، خیابان عطایی)بعثت(، کوچه سوم، قطعه دوم 

24 ماهه
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تبریز، بلوار 29 بهمن، بعد از سه راهی ولیعصر، جنب پمپ بنزین 

بهران )سالن ورزشی کشفیا(
سالن ورزشیدفترچه ای

رجوع به ستون 
توضیحات

رجوع به ستون 
توضیحات

پ�الک ثبت�ی 41 / 10   مق�دار 2350 مترمرب�ع از 4500 مترمربع)6دان�گ( ملک تخلیه و از موقعیت خوبی برخوردار می باش�د با وضع موجود و 1,250,000,000,000حدود 1100
انتقال بصورت وکالت  30  % نقد الباقی 24 ماهه

استان های مازندران،  گلستان و گیالن


