ارزش پايٍ فراخًان عمًمي اراضي با ( ماربري آمًزشي -درماوي  -يرزشي ي فرَىگي)  -با شرايظ  25درصد وقد ي الباقي اقساط  10سالٍ بٍ شرح جديل ذيل
مساحت قطعٍ

رديف

وًع ماربري

شمارٌ قطعات

1

آمًزشي

4-19

3447.6

2

آمًزشي

5-3

13663.70

3

آمًزشي

1-23

6227.68

4

آمًزشي

a3-3

6221.29

94

2106.5

1

درماوي

D4-1

975

پالك ثبتي  8فرعي از

2

درماوي

D2-3

1030

 310اصلي  -مسكه

3

درماوي

D4-3

601.83

مُر ماَدشت

4

درماوي

4-26

1768.15

5

درماوي

1-4

16863.82

6

درماوي

3-272

1977.48

1

يرزشي

2

يرزشي

3

يرزشي

(مترمربع)

مًقعيت قطعٍ

پالك ثبتي  30فرعي از 173

 25%وقد الباقي حداكثر

كرج – كياومُر – پريشٌ

اصلي  -مسكه مُر ابريشم

اقساط  10سالٍ

مسكه مُر ابريشم

پالك ثبتي  8فرعي از 310

 25%وقد الباقي حداكثر

كرج – ماَدشت –

اقساط  10سالٍ

پريشٌ مسكه مُر البرز

پالك ثبتي  4فرعي از 1161

 25%وقد الباقي حداكثر

اشتُارد – مسكه مُر

اصلي

اقساط 10سالٍ

اشتُارد

 25%وقد الباقي حداكثر

كرج – ماَدشت – پريشٌ

اقساط  10سالٍ

مسكه مُر البرز

اصلي  -مسكه مُر
ماَدشت

5

آمًزشي
(دبستان)

قسمتي از قطعه -4
12

2-241
قسمتي از قطعه
v3-3

3766.66
5995.54

پالك ثبتي  30فرعي از 173

 25%وقد الباقي حداكثر

كرج – كياومُر – پريشٌ

اصلي  -مسكه مُر ابريشم

اقساط  10سالٍ

مسكه مُر ابريشم

پالك ثبتي  30فرعي
از  173اصلي -
مسكه مُر ابريشم
پالك ثبتي  8فرعي از

3416.66

1

فرَىگي

F1-1

898

2

فرَىگي

F4-2

832

3

فرَىگي

4-41

1651.58

4

فرَىگي

3-187

1778.38

شرايظ فراخًان

آدرس ملل

 310اصلي  -مسكه مُر
ماَدشت
پالك ثبتي  8فرعي از
 310اصلي  -مسكه مُر
ماَدشت
پالك ثبتي  30فرعي از
 173اصلي  -مسكه مُر
ابريشم

 25%وقد الباقي حداكثر كرج – كياومُر – پريشٌ
اقساط  10سالٍ

مسكه مُر ابريشم

 25%وقد الباقي حداكثر

كرج – ماَدشت –

اقساط  10سالٍ

پريشٌ مسكه مُر البرز

 25%وقد الباقي

كرج – ماَدشت –

قيمت َر متر مربع پايٍ

بُاي وقدي پايٍ فراخًان -

فراخًان -ريال

 25درصد وقدي  -ريال

 5%تضميه شرمت در
ارزش مل پايٍ فراخًان -ريال فراخًان بٍ ارزش مل پايٍ
فراخًان  -ريال

2,000,000

1,723,800,000

6,895,200,000

344,760,000

1,550,000

5,294,683,750

21,178,735,000

1,058,936,750

1,700,000

2,646,764,000

10,587,056,000

529,352,800

2,500,000

3,888,306,250

15,553,225,000

777,661,250

1,650,000

868,931,250

3,475,725,000

173,786,250

4,800,000

1,170,000,000

4,680,000,000

234,000,000

5,000,000

1,287,500,000

5,150,000,000

257,500,000

5,200,000

782,379,000

3,129,516,000

156,475,800

4,000,000

1,768,150,000

7,072,600,000

353,630,000

2,600,000

10,961,483,000

43,845,932,000

2,192,296,600

3,200,000

1,581,984,000

6,327,936,000

316,396,800

1,800,000

1,694,997,000

6,779,988,000

338,999,400

1,550,000

2,323,271,750

9,293,087,000

464,654,350

3,500,000

1,975,600,000

98,780,000

حداكثر اقساط 10

پريشٌ مسكه مُر البرز

3,000,000

624,000,000

2,496,000,000

124,800,000

سالٍالباقي
 25%وقد

كرج – كياومُر – پريشٌ

2,650,000

1,094,171,750

4,376,687,000

218,834,350

حداكثر اقساط 10

مسكه مُر ابريشم

3,556,760,000

177,838,000

سالٍ

2,200,000

2,989,577,500

2,000,000

493,900,000

11,958,310,000

597,915,500

889,190,000

ارزش پايٍ فراخًان عمًمي اراضي با ( ماربري يرزشي )  -با شرايظ  25درصد وقد ي الباقي اقساط  7سالٍ بٍ شرح جديل ذيل

رديف

وًع ماربري

1

ورزشي

2

ورزشي

3

ورزشي

4

ورزشي

5

ورزشي

شمارٌ قطعات

قسمتي از قطعه
16-10
قسمتي از قطعه
765

مساحت قطعٍ
(مترمربع)

مًقعيت قطعٍ

پالك ثبتي 14789

1141.66

فرعي از  163اصلي -
فرديس
پالك ثبتي 14789

576.03

فرعي از  163اصلي -
فرديس

شرايظ فراخًان

 25%وقد الباقي حداكثر
اقساط  7سالٍ
 25%وقد الباقي حداكثر
اقساط  7سالٍ

آدرس ملل

فرديس

فرديس

قيمت َر متر مربع پايٍ

بُاي وقدي پايٍ فراخًان -

فراخًان -ريال

 25درصد وقدي  -ريال

20,000,000

5,708,300,000

25,000,000

3,600,187,500

 5%تضميه شرمت در
ارزش مل پايٍ فراخًان -ريال فراخًان بٍ ارزش مل پايٍ
فراخًان  -ريال

22,833,200,000

14,400,750,000

1,141,660,000

720,037,500

قطعه اول از پالك
ثبتي-1067-1066

2900.00

1068

پالك ثبتي  161اصلي  25%وقد الباقي حداكثر

قطعه دوم از پالك
ثبتي -1075-1074
-1076-1083

55,000,000

 -عظيميٍ كرج

اقساط  7سالٍ

39,875,000,000

159,500,000,000

7,975,000,000

كرج -عظيميٍ -
گلستان 12

5000.00

50,000,000

62,500,000,000

250,000,000,000

12,500,000,000

1084-1085

قطعه زميني
قسمتي از پالك
ثبتي  2645فرعي

پالك ثبتي  2645فرعي

20000.00

از  153اصلي -
سياَكالَان

 25%وقد الباقي حداكثر

كرج  -سياَكالَان -

اقساط  7سالٍ

اوتُاي بلًار اورشي اتمي

8,000,000

40,000,000,000

160,000,000,000

8,000,000,000

ارزش بُاي پايٍ فراخًان عمًمي اراضي با ( ماربري سبس گردشگاَي ي گردشگري )  -با شرايظ  20درصد وقد ي الباقي اقساط  5سالٍ بٍ شرح جديل ذيل

رديف

وًع ماربري

1

گردشگاَي

شمارٌ قطعات

مساحت قطعٍ
(مترمربع)

مًقعيت قطعٍ -پالك ثبتي

شرايظ فراخًان

آدرس ملل

قيمت َر متر مربع پايٍ

بُاي وقدي پايٍ فراخًان -

فراخًان -ريال

 25درصد وقدي  -ريال

 5%تضميه شرمت در
ارزش مل پايٍ فراخًان -ريال فراخًان بٍ ارزش مل پايٍ
فراخًان  -ريال

كرج – با غستان – بيدار

قسمتي از
پالك ثبتي

19930.26

149/16592

20000

371اصلي

3407.99

161ي 371اصلي

20000

357اصلي

 20%وقد الباقي
حداكثر اقساط  5سالٍ

چشمٍ -شمال بيمارستان
البرز -ظلع شمال ويايش -15

12,000,000

59,790,780,000

239,163,120,000

11,958,156,000

شرق ساختمان در حال
احداث پسشكي قاوًوي
كرج – عظيميٍ – ميدان اسبي

2

سبس

قسمتي از

گردشگاَي

پالك ثبتي

3

گردشگري

4

گردشگري

قسمتي از
پالك ثبتي

قسمتي از
پالك ثبتي

 20%وقد الباقي
حداكثر اقساط  5سالٍ

 20%وقد الباقي

– ميدان بعثت خيابان اللٍ –
كًچٍ وسترن – ضلع شمالي

17,000,000

85,000,000,000

340,000,000,000

17,000,000,000

اتًبان َمت
كرج – عظيميٍ – ميدان اسبي
– بلًار اقاقيا – كًٌ وًر بيلقان

حداكثر اقساط  5سالٍ

–اوتُاي بلًار زوبق

 20%وقد الباقي

كرج – عظيميٍ – كمربىدي

حداكثر اقساط  5سالٍ

شمال شُر كرج

33,000,000

17,000,000

28,115,917,500

85,000,000,000

5,623,183,500 112,463,670,000

340,000,000,000

17,000,000,000

