
آگهی مزايده امالك
صفحه ۶
چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ 
۲۹ ربیع االول۱۴۴۱ -شماره ۲۲۳۴۰

سازمان اموال و امالك بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمي در نظر دارد تعدادي 
از امــاك مشــروحه ذيــل را در تهران و ســاير اســتان ها از طريــق مزايده عمومي با شــرايط 
ويژه)به صورت اقساط بلند مدت و بدون كارمزد( واگذار نمايد.متقاضيان محترم می توانند 
از تاريخ 98/08/29 لغايت 98/09/12 همه روزه بجز ايام تعطيات ازساعت 8:30 الی 18 
جهت اخذ اطاعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود 

در تهران و استان ها به دفاتر مزايده ذيل مراجعه فرمايند.
1 اخــذ پاكت هاي پيشــنهادي به همراه اصل چك بانكي در وجه ســازمان امــوال و اماك بنياد 
مســتضعفان به شماره شناســه ملی 10100171920 به ميزان 5% قيمت پايه ملك مورد نظر 
طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات تعيين شده قابل انجام 
است، ضمناً چك های صادره جهت اقساط ثمن معامله می بايست متعلق به شخص خريدار باشد و 

صدور چك شخص ثالث به هيچ وجه مورد قبول نمی باشد. 
2 در تاريخ 98/9/13 متقاضيان می توانند پاكت های پيشنهادی خود را تا ساعت 9:30 صبح 

در محل بازگشايی، درصندوق پاكات قرار دهند.
۳ بازگشــايي پاكت هاي پيشــنهادي اســتان تهران در محل تهران - بزرگراه رسالت – نرسيده 
به بلوار آفريقا - ســاختمان مركزی بنياد مســتضعفان انقاب اسامی و ساير استان ها در مراكز 
استان روز چهارشنبه 98/09/13 ساعت 10:30 صبح طبق برنامه زمانبندي انجام خواهد شد.

۴ پيشــنهادات دريافت شــده در تهران )مربوط به استان ها( رأس ســاعت 10:30 صبح روز 
چهارشنبه 98/09/13 در محل برگزاري مزايده استان تهران بازگشائي و توسط نمابر ارسال 

خواهد شد.
۵ پيشــنهادات فاقد ســپرده و يا مخدوش و مبهم و مشــروط از درجه اعتبار ســاقط و رعايت 

مفاد شرايط شركت در مزايده كه از طريق دفاتر فروش ارائه مي گردد الزامي می باشد. ضمناً 
امضاء پشت و روي فرم تقاضا ضروري است.

۶ هزينه محضر )حق الثبت و حق التحرير( بالمناصفه به عهده طرفين می باشد.
۷ سازمان در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار می باشد.

۸ شركت در مزايده و اخذ اطاعات فروش اماك كليه استان ها در تهران امكان پذير است.
)شماره تماس تهران 02186083038(

۹ اخذ اطاعات از دفاتر مزايده و بازديد از اماك الزم و ضروري می باشــد.بديهي اســت در 
صورت عدم بازديد و اخذ اطاعات الزم مسئوليتي متوجه اين سازمان نخواهد بود.

10 1% رقم پيشنهادي به عنوان هزينه مزايده از برندگان نقداً دريافت مي گردد.
11 شرايط فروش كليه اماك مندرج در ليست مزايده به صورت جدول زير خواهد بود.

آدرسكدتلفناستانرديف

تهران- بزرگراه رسالت-نرسيده به بزرگراه آفريقا-بنياد مستضعفان انقاب 86083038021-88880529تهران ۱
اسامی-ساختمان آموزش )شماره 3( طبقه اول - دفتر مزايده

اصفهان۲

اصفهان-هتل پل-اول چهارباغ باال روبروي بانك تجارت كوچه باغ نگار پاك 30314 الي 36670271
1-دفتر نمايندگي شاهين شهر:خيابان حافظ جنوبي-فرعي يك شرقي-پاك دوم جنوبي45279060031

2- دفتر نمايندگی كاشان-بلوار شهيد خادمی-روبروی فرمانداری-خروجی خيابان 55549559031
زيارتی - ساختمان عقيق-طبقه دوم

تبريز-خيابان خاقانی-جنب پاساژ قدس-اداره كل آذربايجان شرقی1041-35265940 - 35265919آذربايجان شرقی۳

مركزي، لرستان، ۴
همدان و قم

اراك-خيابان فلسطين روبروي بيمارستان قدس جنب كلينيك بيمارستان قدس2216030-22159500863

 همدان-خيابان بوعلی-سيزده خانه- نبش كوچه سوداگر-ساختمان پارسيان38255543081
-طبقه 4        

اهواز-كيانپارس-روبروي بازارچه مرو33376772061-33375220خوزستان5

البرز و  ۶
دفترشهريار

32249616-32234877
 كرج-بلوار شهيد چمران-بعد از ميدان امام حسين )ع(-جنب دفتر هواپيمايي 09331004142026

پاك 343

شهريار- ميدان فرمانداری-بلوار نواب صفوی- انتهای بلوار معرفت-ميدان نواب 65291667021
صفوی-مجتمع گلسار- طبقه4-واحد13

زنجان-خيابان معلم روبروي دانشگاه آزاد نبش خيابان ده و يازده اعتماديه33422095024-33424439زنجان7
دفتر نمايندگی: خرمدره - ابهر - شهرك قدس - كوچه گلستان يكم غربی - پاك 3552099502413

مازندران۸
نوشهر ميدان همافران خيابان شهيد خيريان جنب اداره پست52334411-12011- 09366060664

تنكابن- خيابان شهيد تاتري دفتر نمايندگي غرب مازندران54222034-54223018011
دفتر نمايندگی: بابلسر-روبروی شيات- كوچه علوی- دفتر نمايندگی بابلسر352289288011

آدرسكدتلفناستانرديف

بيرجند- خيابان مدرس خيابان امام موسي صدر شرقي32462207056خراسان جنوبي۹ 32462174
مشهد-بلوار ملك آباد بين ملك آباد 7 و9 پاك 4051241-37660970خراسان رضوي۱۰
بجنورد-خيابان طالقانی غربی-خيابان هجرت-كوچه هجرت26- پاك 3232336205814خراسان شمالی۱۱
گرگان- ميدان بسيج-سايت استانداری32480580017-32480584گلستان۱۲

كرمان- بزرگراه امام خمينی-بعداز هتل گواشير- خيابان شهيد عباس ورزنده-غربی1- 32516933034كرمان۱۳
روبروی پارك وحدت- اداره كل اموال و اماك بنياد مستضعفان

خيابان دانشگاه- نبش دانشگاه 57- طبقه فوقانی بانك سينا-دفتر نمايندگی سيستان و بلوچستان33421961054زاهدان۱۴
ايام-ميدان امام خمينی-جنب سرپرستی بانك ملی ايران33332523084-33332478ايام۱5

فارس، بوشهر و ۱۶
كنگان

شيراز-بلوار ارم پاك 32251443071137
كنگان - بلوار امام خمينی - فرعی 23 - دفتر نمايندگی استان فارس و بوشهر37226080077

رشت- گلسار- جنب سازمان راه و شهرسازی33114662013گيان۱7
رودسر - ميدان امام)ره( طبقه فوقانی داروخانه دكتر زرگران42618201-2013 - 42627032

بندرعباس - گلشهرشمالی - خ شهيد مصطفی خمينی - نبش خيابان هويزه - طبقه فوقانی - بانك سينا4076-33624482هرمزگان۱۹
دفتر نمايندگی: رودان - روبرو فرمانداری42887238076 

كرمانشاه - ميدان 22 بهمن - خيابان 17 شهريور - نبش ميدان 17 شهريور38377759083كرمانشاه۲۰

درصدقيمت پايه مزايدهرديف
پرداخت نقدي

درصد پرداختي زمان
تحويل ملك

درصد پرداخت 
درصد تخفيف درصورت پرداخت دوره اقساطقسطي )باقيمانده(

نقدي نسبت به 60% باقيمانده
18%24 ماهه60%10%30%تا سقف 100ميليارد ريال1
18%30ماهه60%10%30%باالتر از100ميليارد ريال2

استان تهران

ف
دي

ر

عرصه آدرس ملك / قطعه / پالك ثبتي
)مترمربع(

اعیان 
قیمت پايه )ريال(میزان مالكیت بنیاد/ توضیحات نوع ملك/كاربري)مترمربع(

1
جاده قديم كرج-ميدان شير پاستوريزه-خيابان 45 
متری زرند-جنب انبار مزدا يدك-پاك 567-پاك 

ثبتی 1/7526)6584-و(
دارد3200

حدود 90 درصد آن با پهنه 
S122 محورها و گستره های 

تجاری اداری خدمات و 
حدود 10 درصد آن با پهنه 

G322 سبز و باز ويژه

"ششدانگ يك قطعه زمين محصور با وضع موجود كه هرگونه اصاحی برعهده خريدار 
 بوده و انتقال به صورت وكالتی می باشد.

 تكميل و امضای فرم الحاقيه ضروری است.
)شرايط پرداخت 25% نقد-10% زمان تحويل- الباقی اقساط 36ماهه("

232,000,000,000

2
خيابان جمهوری، بين چهارراه مخبرالدوله و بهارستان، 
خيابان صف)باغ سپهساالر(، نرسيده به خيابان ديبا، 

پاك 159-پاك ثبتي : 2339/1 )8354-و(
ساختمان-پهنه دارد597/41

M114
 " واگذاری ششدانگ ملكيت كه منافع واحدهای تجاری متعلق به غير ميباشد.

128,000,000,000)شرايط پرداخت 25% نقد-10% زمان تحويل- الباقی اقساط 30ماهه("

خيابان بهشتی-خيابان احمدقصير-كوچه چهارم-پاك 3-20
 "ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونی -فاقد انباری و پاركينگ-آپارتمان-مسكونی277,65طبقه چهارم پاك ثبتي :   6933/40670  )1333-و(

47,000,000,000تكميل و امضای فرم الحاقيه ضروری است."

خيابان جمهوری-حدفاصل حافظ و شيخ هادی-بن بست 4
 "واگذاری شش دانگ حق كسب و پيشه و تجارت  دو باب مغازه متصل به هممغازه-تجاریحدود39مكاليوم-پاك آبی 5و7 -پاك ثبتي جز 1869/4)1879-آ(

14,500,000,000 جهت شغل مبل سازی-شرايط پرداخت به صورت نقد می باشد."

5
بلوار فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی-كوچه 
بيست مركزی-نبش وحيد-ساختمان پارك سايد- 

پاركينگ قطعه 39 -پاك ثبتي 124/52757
پاركينگ حدود 11

"شش دانگ يك باب پاركينگ -اين رديف مختص مالكين محترم آپارتمان بوده و اخذ 
 پيشنهاد شركت در مزايده منوط به ارائه مدارك مالكيت ميباشد.

شرايط پرداخت به صورت نقد می باشد."
750,000,000

6
بلوار فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی-كوچه 
بيست مركزی-نبش وحيد-ساختمان پارك سايد-

پاركينگ قطعه 40-پاك ثبتي 124/52785
پاركينگ حدود 11

"شش دانگ يك باب پاركينگ -اين رديف مختص مالكين محترم آپارتمان بوده و اخذ 
 پيشنهاد شركت در مزايده منوط به ارائه مدارك مالكيت ميباشد.

شرايط پرداخت به صورت نقد می باشد."
750,000,000

استان البرز

ف
دي

ر

عرصه آدرس ملك / قطعه / پالك ثبتي
)مترمربع(

اعیان 
قیمت پايه )ريال(میزان مالكیت بنیاد/ توضیحات نوع ملك/كاربري)مترمربع(

كرج، خيابان دانشكده، كوچه ياس، پاك 105-پاك 1
حدود286/92480/60ثبتی 162/3687 قطعه 29

زمين ساختمان/ 
مسكونی متداول شهری 
با گونه تراكمی 125-4

ششدانگ/ ملك بصورت ساختمان مسكونی كلنگی دردوطبقه دارای اشتراك آب وبرق 
30,000,000,000 وگاز می باشد

كرج، مهرشهر، بلوار ارم، كوی زنبق، -پاك ثبتی 2
زمين/مسكونی _167/1277624، قطعه 40

h-12546,600,000,000 ششدانگ/پاسخگويی به مدعيان احتمالی به عهده خريدار می باشدمتداول شهری

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 3
_2098قشاق-پاك ثبتی 363/603، قطعه 679

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 9,700,000,000

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 4
_1920قشاق-پاك ثبتی 363/586، قطعه 646

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 8,300,000,000

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 5
_1920قشاق-پاك ثبتی363/587، قطعه 648

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 8,300,000,000

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 6
_1918قشاق-پاك ثبتی 363/588، قطعه650

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 9,150,000,000

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 7
_1920قشاق-پاك ثبتی 363/582، قطعه636

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 8,200,000,000

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 8
_1920قشاق-پاك ثبتی 363/581، قطعه634

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 7,900,000,000

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 9
_1920قشاق-پاك ثبتی 363/580، قطعه632

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 7,750,000,000

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 10
_1920قشاق-پاك ثبتی363/579، قطعه630

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 7,600,000,000

كرج، جاده محمدآباد، خيابان خبرنگاران، قريه تپه 11
_2098قشاق - پاك ثبتی 363/576، قطعه625

زمين/در حريم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح، كاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملك دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خريدار خواهد بود، 
ضمناً مطابق مدلول سند مالكيت دارای حق آبه از رودخانه كرج مطابق قانون ملی شدن 

آبها ميباشدكه پيگيری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خريدار خواهد بود
 9,700,000,000

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 12
22,550,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_681/11ثبتی 7/688، قطعه 1

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 13
16,000,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_565/85ثبتی 7/690، قطعه 3

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 14
17,420,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_616/5ثبتی 7/692، قطعه 5

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 15
17,630,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_622/15ثبتی 7/694، قطعه 7

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 16
17,800,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_627/8ثبتی 7/696، قطعه 9

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفر آباد-پاك 17
17,950,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_633/44ثبتی 7/698، قطعه 11

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 18
19,969,400,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_688/6ثبتی 7/699، قطعه 12

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 19
29,350,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_889/15ثبتی 7/700، قطعه 13

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 20
18,450,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_650/67ثبتی 7/702، قطعه 15

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 21
18,600,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_656/32ثبتی 7/704، قطعه 17

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك 22
18,750,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_661/97ثبتی 7/706، قطعه 19

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك ثبتی 23
19,000,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_7/708622/61، قطعه 21

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك ثبتی 24
66,160,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_7/7101042/5، قطعه 23

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك ثبتی 25
18,000,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_7/733683/88، قطعه 46

كرج، جاده محمدشهر، ورودی جعفرآباد-پاك ثبتی 26
17,650,000,000 ششدانگ/زمين/مسكونی_7/734668/26، قطعه 47

جاده قديم كرج تهران، بزرگراه فتح، كيلومتر17، 27
59495پاركينگ وليعصر-پاك ثبتی 16/62

بناهای احداثی 
متعلق به 
متصرفين 

ميباشد

زمين/كشاورزی زراعی

ششدانگ/ملك درتصرف اشخاص متعدد بوده كه درآن اقدام به ايجاد اعيانی نموده 
لذا واگذاری با شرايط وضع موجود بصورت وكالتی و پاسخگويی به شهرداری، جهاد 
كشاورزی و...ورفع تصرف وقلع وقمع آن بعهده خريداراست وفروشنده تكليفی 

نسبت به تحويل ملك نخواهد داشت    

 555,500,000,000

شهرقدس، اسماعيل آباد، روبروی امام زاده-پاك 28
6414ثبتی 16/2117، قطعه901

قسمتی از ملك 
دارای اعيان 

بوده كه متعلق به 
متصرف است

زمين/پارك وفضای 
سبز

ششدانگ/ملك بميزان حدود 2189,70مترمربع در طرح تعريض خيابان قرارگرفته 
ومساحت حدود 765,76مترمربع درتصرف افراد غير بوده لذا واگذاری باشرايط وضع 

موجود وبصورت وكالتی ورفع تصرف وقلع و قمع آن بعهده خريدار ميباشد
 97,000,000,000

شهرقدس، جاده شهريارانديشه، بعد از ورودی 29
_6350زرنان-پاك ثبتی 16/1988، قطعه 982

زمين/درحريم شهر وپس 
از رعايت حرايم قانونی 

 s411 راه وجاده در پهنه
كشاورزی وباز

ششدانگ / ملك برابرگزارش نقشه برداری دارای حريم 38 متری از آكس جاده 
بمساحت 1795,50مترمربع ومساحت 68متر درآكس 3771,50مترمربع  ومساحت 

باقيمانده حدود 794مترمربع واقع شده است لذا واگذاری باشرايط وضع موجود 
بصورت وكالتی ورفع تصرف وتخليه بعهده خريدار خواهد بود 

 50,650,000,000

شهر قدس، پشت شهرداری، خيابان صنعت 30
32,000,000,000 ششدانگ/حدود 40 مترمربع اصاحی دارد كه در قيمت گذاری لحاظ شده استزمين/فضای سبز_1000چهارم-پاك ثبتی 16/1549، قطعه 78

شهريار، صفادشت، ميدان جهاددانشگاهی، قريه 31
زمين/درحريم _1800امين آباد-پاك ثبتی 22/64، قطعه30

7,230,000,000 ششدانگ/شهروفاقد كاربری

شهريار، صفادشت، ميدان جهاددانشگاهی، قريه 32
زمين/درحريم _1800امين آباد-پاك ثبتی 22/63، قطعه31

7,200,000,000 ششدانگ/شهروفاقد كاربری

شهريار، صفادشت، ميدان جهاددانشگاهی، قريه 33
زمين/درحريم _1800امين آباد-پاك ثبتی 22/61، قطعه33

7,280,000,000 ششدانگ/شهروفاقد كاربری

شهريار، صفادشت، ميدان جهاددانشگاهی، قريه 34
زمين/درحريم _1800امين آباد-پاك ثبتی 22/33، قطعه34

7,300,000,000 ششدانگ/شهروفاقد كاربری

شهريار، صفادشت، ميدان جهاددانشگاهی، قريه 35
زمين/درحريم _1500امين آباد-پاك ثبتی 22/55، قطعه69

5,740,000,000 ششدانگ/شهروفاقد كاربری

شهريار، صفادشت، ميدان جهاددانشگاهی، قريه 36
زمين/درحريم _1500امين آباد-پاك ثبتی 22/58، قطعه66

5,820,000,000 ششدانگ/شهروفاقد كاربری

شهريار، صفادشت، ميدان جهاددانشگاهی، قريه 37
زمين/درحريم _1500امين آباد-پاك ثبتی 22/56، قطعه68

5,800,000,000 ششدانگ/شهروفاقد كاربری

38
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/1837، 

قطعه 1068
زمين/زراعی _3116

وكشاورزی
ششدانگ/ضمنا" قسمتی از ملك درحريم دكل برق فشار قوی وسيم آن قرارگرفته 

2,970,000,000 است 

39
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/880، 

قطعه 1087
زمين/زراعی _1731/75

1,545,000,000 ششدانگ/ضمنا" قسمتی از ملك درحريم برق فشار قوی قرارداردوكشاورزی

40
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/431، 

قطعه 1177
زمين/زراعی _1800

1,950,000,000 ششدانگ/وكشاورزی

41
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/432، 

قطعه 1178
زمين/زراعی _1685/25

2,070,000,000 ششدانگ/وكشاورزی

42
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/433، 

قطعه 1179
زمين/زراعی _1731/75

2,150,000,000 ششدانگ/وكشاورزی

43
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/455، 

قطعه 1201
زمين/زراعی _2760

3,180,000,000 ششدانگ/وكشاورزی

44
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/454، 

قطعه 1200
زمين/زراعی _1731/75

2,050,000,000 ششدانگ/وكشاورزی

45
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/453، 

قطعه 1199
حدود60مترمربع 1530

مخروبه
زمين/زراعی 

1,750,000,000 ششدانگ/ضمنا"يك بنای مخروبه بدون پايانكار نيز در ملك موجود ميباشدوكشاورزی

46
شهريار، جاده رباط كريم، جاده اصلی پرندك، جاده 
حصارمهتر، جنب پادگان-پاك ثبتی 113/452، 

قطعه 1198
زمين/زراعی _1411/87

1,600,000,000 ششدانگ/وكشاورزی

47
شهريار، جاده اصلی شهريار، ورودی روستای كردزار، 

روبروی قلعه نصرت-پاك ثبتی 46/3031، 
قطعه163

زمين/درحريم _1466/25
16,000,000,000 ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود و تاُمين آب بعهده خريدار ميباشد.شهر)حوزه استحفاظی(

48
شهريار، جاده اصلی شهريار، ورودی روستای كردزار، 

روبروی قلعه نصرت-پاك ثبتی 46/3242، 
قطعه382

زمين/درحريم _964/5
8,000,000,000 ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود و تاُمين آب بعهده خريدار ميباشد.شهر)حوزه استحفاظی(

كرج، چهارباغ، انتهای خيابان گلستان نهم، پاك ثبتی 49
367/7109، قطعه 2

 564/83
مترمربع مشاع 
از1620مترمربع

_
زمين/خارج از محدوده 

ودرحريم شهر)فاقد 
كاربری(

4,900,000,000 مشاع/پاسخگويی به مدعيان احتمالی به عهده خريدار می باشد

كرج، چهارباغ، انتهای خيابان گلستان دهم-پاك ثبتی 50
زمين/خارج از محدوده _367/71171990، قطعه78

17,400,000,000 ششدانگ/پاسخگويی به مدعيان احتمالی به عهده خريدار می باشدودرحريم شهر

كرج، چهارباغ، بين گلستان دوم وسوم-پاك 51
زمين/خارج از محدوده _3566/5ثبتی367/7486، قطعه 81

50,000,000,000 ششدانگ/ودرحريم شهر)فاقد كاربری(

كرج، چهارباغ، بين گلستان سوم وچهارم-پاك ثبتی 52
زمين/خارج از محدوده _367/74873957/5، قطعه 82

55,000,000,000 ششدانگ/ودرحريم شهر)فاقد كاربری(

كرج، چهارباغ، بين گلستان هفت وهشت-پاك ثبتی 53
دارد )متعلق به 367/142864814، قطعه 250

متصرف ميباشد(
زمين/خارج از محدوده 

ودرحريم شهر)فاقد كاربری(
ششدانگ / ملك دارای متصرف ميباشد كه بابت خلع يد وقلع قمع اعيانی های موجودحكم 

68,850,000,000 قطعی قضايی اخذ گرديده كه رفع تصرف و اجرای آن بعهده فروشنده خواهد بود

54
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 

ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی 367/6044، 
قطعه 239

زمين/خارج از حريم _1513
11,000,000,000 ششدانگ/شهر

55
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 

ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی 367/6045، 
قطعه 240

زمين/خارج از حريم _1537/5
10,000,000,000 ششدانگ/شهر

56
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 

ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی 367/6035، 
قطعه 204

زمين/خارج از حريم _1537/5
10,000,000,000 ششدانگ/شهر

57
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 

ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی 367/6036، 
قطعه 205

زمين/خارج از حريم _1513
10,900,000,000 ششدانگ/شهر

58
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 
ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی367/6046، 

قطعه241
1537/5

بناهای احداثی 
متعلق به 

افرادغير ميباشد

زمين/خارج از حريم 
شهر

ششدانگ/اعيانی های موجود متعلق به غير و پاسخگويی به شهرداری، جهاد كشاورزی و... و 
مدعيان احتمالی به عهده خريدار بوده لذا فروشنده تكليفی نسبت به تحويل ملك نداشته 

و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خريدار خواهد بود  
 11,000,000,000

59
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 
ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی367/6047، 

قطعه242
1414/5

بناهای احداثی 
متعلق به 

افرادغير ميباشد

زمين/خارج از حريم 
شهر

ششدانگ/اعيانی های موجود متعلق به غير و پاسخگويی به شهرداری، جهاد كشاورزی 
و... و مدعيان احتمالی به عهده خريدار بوده لذا فروشنده تكليفی نسبت به تحويل ملك 
نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خريدار خواهد بود  

 10,000,000,000

60
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 

ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی 367/6032، 
قطعه201

1387/25
بناهای احداثی 

متعلق به 
افرادغير ميباشد

زمين/خارج از حريم 
شهر

ششدانگ/اعيانی های موجود متعلق به غير و پاسخگويی به شهرداری، جهاد كشاورزی 
و... و مدعيان احتمالی به عهده خريدار بوده لذا فروشنده تكليفی نسبت به تحويل ملك 
نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خريدار خواهد بود  

 10,000,000,000

61
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 

ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی 367/6033، 
قطعه202

1414/5
بناهای احداثی 

متعلق به 
افرادغير ميباشد

زمين/خارج از حريم 
شهر

ششدانگ/اعيانی های موجود متعلق به غير و پاسخگويی به شهرداری، جهاد كشاورزی 
و... و مدعيان احتمالی به عهده خريدار بوده لذا فروشنده تكليفی نسبت به تحويل ملك 
نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خريدار خواهد بود  

 10,000,000,000

62
كرج، چهارباغ، بلوار امام خمينی، خيابان درمانگاه 

ابن سينا، چهارراه سوم-پاك ثبتی 367/6034، 
قطعه203

1537/5
بناهای احداثی 

متعلق به 
افرادغير ميباشد

زمين/خارج از حريم 
شهر

ششدانگ/اعيانی های موجود متعلق به غير و پاسخگويی به شهرداری، جهاد كشاورزی 
و... و مدعيان احتمالی به عهده خريدار بوده لذا فروشنده تكليفی نسبت به تحويل ملك 
نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ اقرارنامه محضری از خريدار خواهد بود  

 11,000,000,000

كرج، چهارباغ، بلوار شورا، خيابان كارگر، نبش 30 63
15,800,000,000 ششدانگ/ پاسخگويی به مدعيان احتمالی به عهده خريدار می باشدزمين/ اداری_1925/5متری-پاك ثبتی 367/5802، قطعه 1053

كرج، چهارباغ، نرسيده به پمپ بنزين، روبروی مركز 64
زمين/خارج از محدوده _2978/5خريد شفيعی-پاك ثبتی 367/6736، قطعه1327

30,310,000,000 ششدانگ/ملك دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخليه بعهده خريدار خواهد بودخدماتی وداخل حريم چهارباغ

كرج، چهارباغ، نرسيده به پمپ بنزين، روبروی مركز 65
زمين/خارج از محدوده _1950خريد شفيعی-پاك ثبتی 367/6735، قطعه1326

17,700,000,000 ششدانگ/ملك دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخليه بعهده خريدار خواهد بودخدماتی وداخل حريم 

كرج، چهارباغ، نرسيده به پمپ بنزين، روبروی مركز 66
زمين/خارج از محدوده _1950خريد شفيعی-پاك ثبتی 367/6734، قطعه1325

16,630,000,000 ششدانگ/ملك دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخليه بعهده خريدار خواهد بودخدماتی وداخل حريم 

بقیه در صفحه ۷


