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 .... شامل مشخصات سزمایه گذار، قیمت و نحوه پزداخت، متزاژ سمین، سایز شزایط1398مشخصات قزاردادهای واگذاری اراضی در سال 

 ردیف

مشخصات 

سزمایه 

 گذار

 محل سمین
شماره و تاریخ 

 قزارداد

طزح سزمایه 

 گذاری

متزاژ سمین 

 (متزمزبع)

ارسش هز متز 

 (ریال)مزبع
 دوره ساخت نوع قزارداد

 مبلغ اجاره

 (ریال )

 (ریال)مبلغ کل قزارداد سمین بزای واگذاری قطعی

1 

شزکت هبُ 

تیي هٌغقِ 

 آساد اًشلی

شْزک 

صٌعتی 

2شوبرُ   

47436/100

 هَرخ 98/

31/01/98  

68/938 تَلیذ پَشبک  000/616/1  

فزٍش قغعی 

بِ شزط اجزا 

 ٍ تکویل

 هبُ پس اس 24

اخذ پزٍاًِ 

 سبختوبًی 

- 

هی  ریال880/906/516/1کل هبلغ قزارداد 

 17/05/93ببشذکِ ببستٌبد صَرتجلسِ هَرخ 

 آى هعبدل  درصذ50ّیئت هذیزُ سبسهبى ، 

 بصَرت ًقذ ّوشهبى بب  ریال440/453/758

 بِ  درصذ50 قزارداد ٍ هببقی هعبدل تحَیل سهیي

 9هستٌذاً بِ هبدُ  ریال440/453/758هبلغ 

دستَرالعول اجزایی آییي ًبهِ ًحَُ استفبدُ اس 

 صٌعتی –سهیي ٍ هٌببع هلی در هٌبعق آساد تجبری 

بب اعوبل ًزخ سَد تسْیالت ببًکی در عَل دٍرُ 

 116595/95تقسیظ بز اسبس بخشٌبهِ شوبرُ 

 ببًک هزکشی جوَْری 14/4/1395هَرخ 

 ریال 452/779/843اسالهی ایزاى ، هعبدل 

، تَسظ عزف  فقزه چک4ٍ عی یبصَرت اقسبط

.قزارداد بِ حسبة سبسهبى پزداخت هی گزدد  

2 
شزکت 

تَلیذی 

ببسرگبًی 

شْزک 

صٌعتی 

47437/100

 هَرخ 98/

تَلیذ اًَاع 

پوپ ّبی 

الکتزًٍیکی ٍ 

86/988  000/616/1 فزٍش قغعی  

بِ شزط اجزا 

 هبُ پس اس 24

اخذ پزٍاًِ 
- 

 760/997/597/1کل هبلغ قزارداد 

بصَرت یکجب بِ هحض اهضبی قزارداد حبضز ریال
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آرکبتک 

سپْز هٌغقِ 

 آساد اًشلی

2شوبرُ   31/01/98 تَسظ شزکت بِ حسبة سبسهبى پزداخت هی  سبختوبًی ٍ تکویل کوپزسَر 

 .گزدد

 

3 
شزکت 

 آریب هعیي

سبیت 

 خَدرٍ

89340/100

 هَرخ 98/

29/12/98  

خذهبت 

GPS 
92/7  - -  سبل1ِاجبرُ  _ 

 کِ در  ریال544/678/2اجبرُ بْب هبّیبًِ 

هجوَع هذت قزارداد حبضز هبلغ 

 %35 تعییي گزدیذ کِ  ریال528/142/32

 بِ هحض اهضبی  ریال885/249/11آى هعبدل 

 هببقی هبلغ هعبدل %65قزارداد ٍ 

تَسظ  فقزه چک 3عی ،  ریال643/892/20

بِ حسبة هؤجز پزداخت هستأجز   

.هی گزدد  

4 

شزکت 

بیوِ 

 پبسبرگبد

سبیت 

 خَدرٍ

59587/100

 هَرخ 98/

23/04/98  

خذهبت بیوِ 

 ای
91/18  - -  سبل1ِاجبرُ  _ 

 کِ در  ریال362/395/6اجبرُ بْب هبّیبًِ 

هجوَع هذت قزارداد حبضز هبلغ 

 تعییي گزدیذ کِ کل  ریال344/744/76

بصَرت یکجب بِ هحض اهضبی قزارداد حبضز هبلغ 

تَسظ تَسظ هستأجز بِ بِ حسبة هؤجز پزداخت 

 . هی گزدد
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5 

شزکت 

پزیي 

پَشبک 

هٌغقِ آساد 

 اًشلی

شْزک 

صٌعتی 

2شوبرُ   

59664/100

 هَرخ 98/

24/4/98  

000/460/2 1966 تَلیذ پَشبک  

فزٍش قغعی 

بِ شزط اجزا 

 ٍ تکویل

 هبُ پس اس 24

اخذ پزٍاًِ 

 سبختوبًی

- 

هی  ریال 000/360/836/4کل هبلغ قزارداد 

 17/05/93ببشذکِ ببستٌبد صَرتجلسِ هَرخ 

 آى هعبدل  درصذ50ّیئت هذیزُ سبسهبى ، 

 بصَرت ًقذ ّوشهبى بب  ریال000/180/418/2

 بِ  درصذ50 قزارداد ٍ هببقی هعبدل تحَیل سهیي

 9هستٌذاً بِ هبدُ  ریال000/180/418/2هبلغ 

دستَرالعول اجزایی آییي ًبهِ ًحَُ استفبدُ اس 

 صٌعتی –سهیي ٍ هٌببع هلی در هٌبعق آساد تجبری 

بب اعوبل ًزخ سَد تسْیالت ببًکی در عَل دٍرُ 

 116595/95تقسیظ بز اسبس بخشٌبهِ شوبرُ 

 ببًک هزکشی جوَْری 14/4/1395هَرخ 

 ریال 250/225/690/2اسالهی ایزاى ، هعبدل 

، تَسظ عزف  فقزه چک4ٍ عی ی بصَرت اقسبط

 . قزارداد بِ حسبة سبسهبى پزداخت هی گزدد

 

6 

شزکت 

گزٍُ 

تجبری 

پَشبک 

پَررحوت 

شْزک 

صٌعتی 

2شوبرُ   

59694/100

 هَرخ 98/

24/4/98  

36/1940 تَلیذ پَشبک  000/460/2  

فزٍش قغعی 

بِ شزط اجزا 

 ٍ تکویل

 هبُ پس اس 24

اخذ پزٍاًِ 

 سبختوبًی

- 

هی  ریال600/285/773/4کل هبلغ قزارداد 

 17/05/93ببشذکِ ببستٌبد صَرتجلسِ هَرخ 

 آى هعبدل  درصذ50ّیئت هذیزُ سبسهبى ، 

 بصَرت ًقذ ّوشهبى  ریال800/642/386/2
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هٌغقِ آساد 

 اًشلی
  درصذ50 قزارداد ٍ هببقی هعبدل تحَیل سهیيبب 

هستٌذاً بِ  ریال800/642/386/2بِ هبلغ 

 دستَرالعول اجزایی آییي ًبهِ ًحَُ 9هبدُ 

استفبدُ اس سهیي ٍ هٌببع هلی در هٌبعق آساد 

 صٌعتی بب اعوبل ًزخ سَد تسْیالت –تجبری 

ببًکی در عَل دٍرُ تقسیظ بز اسبس بخشٌبهِ 

 ببًک 14/4/1395 هَرخ 116595/95شوبرُ 

هزکشی جوَْری اسالهی ایزاى ، هعبدل 

 4ٍ عی یبصَرت اقسبط ریال 115/140/655/2

، تَسظ عزف قزارداد بِ حسبة سبسهبى فقزه چک

 . پزداخت هی گزدد

 

 فبس تجبرت ببًک شْز 7

64630/100

 هَرخ 98/

26/5/98  

خذهبت 

 ببًکی
26/27  - -  سبل5ِاجبرُ  _ 

اجبرُ بْب بزای سبل اٍل هبّیبًِ هبلغ 

 هبُ هبلغ 12در هجوَع ریال 582/346/6

آى هعبدل % 35کِ ریال984/158/76

 در ابتذای سبل اٍل ٍ  ریال644/655/26

، بزای سبل دٍم هبّیبًِ  ًَبت3هببقی آى عی 

 هبُ هبلغ 12کِ در هجوَع ریال331/184/7

آى هعبدل % 35کِ ریال 972/211/86

در ابتذای سبل دٍم ٍ هببقی ریال 190/174/30
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ًَبت، بزای سبل سَم 3آى عی 

 هبُ 12کِ در هجوَع ریال663/132/8هبّیبًِ

% 35تعییي گزدیذ کِ ریال956/591/97هبلغ 

در ابتذای سبل  ریال 185/157/34آى هعبدل 

ًَبت،بزای سبل چْبرم 3سَم ٍ هببقی آى عی 

 هبُ 12کِ در هجوَع ریال174/206/9هبّیبًِ

تعییي گزدیذ کِ  ریال088/474/110هبلغ 

در ابتذای  ریال 931/665/38آى هعبدل % 35

ًَبتَبزای سبل پٌجن 3سبل چْبرم ٍ هببقی آى عی 

 12کِ در هجوَع  ریال389/421/10هبّیبًِ

% 35گزدیذ کِ ریال668/056/125هبُ هبلغ 

در ابتذای سبل  ریال 834/769/43آى هعبدل 

ًَبت تَسظ هستبجز بِ 3پٌجن ٍ هببقی آى عی 

.حسبة هَجز پزداخت خَاّذ گزدیذ   

8 
شزکت 

 بیوِ دی

سبیت 

 خَدرٍ

64618/100

 هَرخ 98/

26/05/98  

خذهبت بیوِ 

 ای
89/10  - -  سبل1ِاجبرُ  _ 

 کِ در  ریال403/045/2اجبرُ بْب هبّیبًِ 

هجوَع هذت قزارداد حبضز هبلغ 

 %35 تعییي گزدیذ کِ  ریال836/544/24

 بِ هحض اهضبی  ریال693/590/8آى هعبدل 

 هببقی هبلغ هعبدل %65قزارداد ٍ 

تَسظ  فقزه چک 3عی ،  ریال143/954/15
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.بِ حسبة هؤجز پزداخت هی گزددهستأجز   

9 

شزکت 

لَتَس 

تجبرت 

خشر هٌغقِ 

 آساد اًشلی

شْزک 

صٌعتی 

2شوبرُ   

66179/100

 هَرخ 98/

04/06/98  

16/2332 تَلیذ پَشبک  000/460/2  

فزٍش قغعی 

بِ شزط اجزا 

 ٍ تکویل

 هبُ پس اس 24

اخذ پزٍاًِ 

 سبختوبًی

- 

هی  ریال600/113/737/5کل هبلغ قزارداد 

 17/05/93ببشذکِ ببستٌبد صَرتجلسِ هَرخ 

 آى هعبدل  درصذ50ّیئت هذیزُ سبسهبى ، 

 بصَرت ًقذ ّوشهبى  ریال800/556/868/2

  درصذ50 قزارداد ٍ هببقی هعبدل تحَیل سهیيبب 

هستٌذاً بِ  ریال800/556/868/2بِ هبلغ 

 دستَرالعول اجزایی آییي ًبهِ ًحَُ 9هبدُ 

استفبدُ اس سهیي ٍ هٌببع هلی در هٌبعق آساد 

 صٌعتی بب اعوبل ًزخ سَد تسْیالت –تجبری 

ببًکی در عَل دٍرُ تقسیظ بز اسبس بخشٌبهِ 

 ببًک 14/4/1395 هَرخ 116595/95شوبرُ 

هزکشی جوَْری اسالهی ایزاى ، هعبدل 

 4ٍ عی یبصَرت اقسبط ریال 440/269/191/3

 در عَل یک سبل، تَسظ شزکت بِ فقزه چک

 حسبة سبسهبى پزداخت 

 . هی گزدد
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10 

آقبی سیذ 

عببس 

هَسَی 

 رّپیوب

شْزک 

صٌعتی 

  2شوبرُ 

74893/100

 هَرخ 98/

16/08/98  

تَلیذ 

رٍغٌْبی 

 خَراکی

2/3681  000/460/2  

فزٍش قغعی 

بِ شزط اجزا 

 ٍ تکویل

 هبُ پس اس 24

اخذ پزٍاًِ 

 سبختوبًی

- 

هی  ریال 000/752/055/9کل هبلغ قزارداد 

 17/05/93ببشذکِ ببستٌبد صَرتجلسِ هَرخ 

 آى هعبدل  درصذ50ّیئت هذیزُ سبسهبى ، 

 بصَرت ًقذ ّوشهبى  ریال000/876/527/4

  درصذ50 قزارداد ٍ هببقی هعبدل تحَیل سهیيبب 

هستٌذاً بِ هبدُ  ریال000/876/527/4بِ هبلغ 

 دستَرالعول اجزایی آییي ًبهِ ًحَُ استفبدُ اس 9

 صٌعتی –سهیي ٍ هٌببع هلی در هٌبعق آساد تجبری 

بب اعوبل ًزخ سَد تسْیالت ببًکی در عَل دٍرُ 

 116595/95تقسیظ بز اسبس بخشٌبهِ شوبرُ 

 ببًک هزکشی جوَْری 14/4/1395هَرخ 

 ریال 050/262/037/5اسالهی ایزاى ، هعبدل 

 در عَل یک  فقزه چک4ٍ عی ی بصَرت اقسبط

بِ حسبة سبسهبى عزف قزارداد سبل ، تَسظ 

 . پزداخت هی گزدد

 

11 

شزکت 

افزًذ تبج 

هٌغقِ آساد 

 اًشلی 

شْزک 

صٌعتی 

2شوبرُ   

75797/100

 هَرخ 98/

25/08/98  

97/888 تَلیذ پَشبک  000/460/2  

فزٍش قغعی 

بِ شزط اجزا 

 ٍ تکویل

 هبُ پس اس 24

اخذ پزٍاًِ 

 سبختوبًی

- 

هی  ریال 200/866/186/2کل هبلغ قزارداد 

 17/05/93ببشذکِ ببستٌبد صَرتجلسِ هَرخ 

 آى هعبدل  درصذ50ّیئت هذیزُ سبسهبى ، 
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 بصَرت ًقذ ّوشهبى  ریال100/433/093/1

  درصذ50 قزارداد ٍ هببقی هعبدل تحَیل سهیيبب 

هستٌذاً بِ هبدُ  ریال100/433/093/1بِ هبلغ 

 دستَرالعول اجزایی آییي ًبهِ ًحَُ استفبدُ اس 9

 صٌعتی –سهیي ٍ هٌببع هلی در هٌبعق آساد تجبری 

بب اعوبل ًزخ سَد تسْیالت ببًکی در عَل دٍرُ 

 116595/95تقسیظ بز اسبس بخشٌبهِ شوبرُ 

 ببًک هزکشی جوَْری 14/4/1395هَرخ 

 ریال 323/444/216/1اسالهی ایزاى ، هعبدل 

، تَسظ عزف  فقزه چک4ٍ عی ی بصَرت اقسبط

 . قزارداد بِ حسبة سبسهبى پزداخت هی گزدد

 

12 
آقبی عشیش 

 هْبجزی 

ًَار سبحلی 

 فبس تجبرت 

83615/100

 هَرخ 98/

26/10/98  

احذاث 

پبرک ببسی 

 سبحلی 

42/708 سبل5ِاجبرُ  -   - - 

اجبرُ بْب بزای سبل اٍل هبّیبًِ هبلغ 

 هبُ هبلغ 12در هجوَع ریال 548/827/20

آى هعبدل % 35کِ ریال576/930/249

 در ابتذای سبل اٍل ٍ  ریال702/475/87

 فقزُ چک ، بزای سبل دٍم هبّیبًِ 3هببقی آى عی 

 هبُ هبلغ 12کِ در هجوَع ریال923/076/23

آى هعبدل % 35کِ ریال 076/923/276
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در ابتذای سبل دٍم ٍ هببقی ریال 077/923/96

 فقزُ چک ، بزای سبل سَم 3آى عی 

 هبُ 12کِ در هجوَع ریال000/800/25هبّیبًِ

% 35تعییي گزدیذ کِ ریال000/600/309هبلغ 

در ابتذای سبل  ریال 000/360/108آى هعبدل 

 فقزُ چک ،بزای سبل 3سَم ٍ هببقی آى عی 

کِ در هجوَع ریال200/999/28چْبرم هبّیبًِ

تعییي گزدیذ  ریال400/990/347 هبُ هبلغ 12

در  ریال 640/796/121آى هعبدل % 35کِ 

 فقزُ چک 3ابتذای سبل چْبرم ٍ هببقی آى عی 

کِ  ریال093/885/32ٍبزای سبل پٌجن هبّیبًِ

 هبُ هبلغ 12در هجوَع 

آى هعبدل % 35گزدیذ کِ ریال116/621/394

در ابتذای سبل پٌجن ٍ ریال 391/117/138

 فقزُ چک تَسظ هستأجز بِ 3هببقی آى عی 

 .حسبة هَجز پزداخت خَاّذ گزدیذ 

13 

شزکت 

گَّزرٍد 

 گیالى

فبس تجبرت 

 ٍ

 گزدشگزی 

84766/100

 هَرخ 98/

6/11/98  

احذاث 

هجتوع 

تجبری ٍ 

 خذهبتی

44/2811  000/500/60  

فزٍش قغعی 

بِ شزط اجزا 

 ٍ تکویل

 هبُ پس اس 24

اخذ پزٍاًِ 

 سبختوبًی

_ 

قیوت ّز هتز هزبع اس سهیي هَضَع قزارداد هبلغ 

 ریبل تعییي گزدیذُ بَد کِ بب 000/600/54

پیشٌْبد شزکت بزای ّز هتز هزبع هبلغ 
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 ریبل هَرد هَافقت قزار گزفتِ کِ 000/500/60

کل هبلغ قزارداد بز ایي اسبس کل قیوت 

هی ببشذکِ ببستٌبد  ریال000/120/092/17

 ّیئت هذیزُ 17/05/93صَرتجلسِ هَرخ 

 آى هعبدل  درصذ50سبسهبى ، 

 بصَرت ًقذ ّوشهبى  ریال000/060/046/85

  درصذ50 قزارداد ٍ هببقی هعبدل تحَیل سهیيبب 

هستٌذاً بِ  ریال 000/060/046/85بِ هبلغ 

 دستَرالعول اجزایی آییي ًبهِ ًحَُ 9هبدُ 

استفبدُ اس سهیي ٍ هٌببع هلی در هٌبعق آساد 

 صٌعتی بب اعوبل ًزخ سَد تسْیالت –تجبری 

ببًکی در عَل دٍرُ تقسیظ بز اسبس بخشٌبهِ 

 ببًک 14/4/1395 هَرخ 116595/95شوبرُ 

هزکشی جوَْری اسالهی ایزاى ، هعبدل 

ٍ ی بصَرت اقسبط ریال 900/568/835/111

، تَسظ عزف  فقزه چک در طول سه سال 6عی 

 .قزارداد بِ حسبة سبسهبى پزداخت هی گزدد

14 
فزیبب ثببتی 

 آلوبًی

ًَار سبحلی 

 فبس تجبرت 

83607/100

 هَرخ 98/

26/10/98  

راُ اًذاسی 

ببسی رببت 

 َّشوٌذ 

 -  هتز 10
اجبرُ یک 

 سبلِ 
- - 

 کِ درریال 670/266/5اجبرُ بْب هبّیبًِ 

هجوَع هذت قزاردادحبضز هبلغ 
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آى % 35کِ  تعییي گزدیذ ریال040/200/63

 در ابتذای سبل ٍ  ریال014/120/22هعبدل 

 فقزُ چک تَسظ هستأجز بِ 3هببقی آى عی 

 .حسبة هَجز پزداخت خَاّذ گزدیذ 

15 
آقبی حبهذ 

 صفزسادُ
 فبس تجبرت

72535/100

 هَرخ 98/

23/07/98  

ٍاحذ سزٍ 

قَُْ ٍ 

دهٌَشْبی 

 گیبّی

8 _ 

 اجبرُ

  سبل3ِ
_ _ 

 000/200/7هبّیبًِ اجبرُ بْب بزای سبل اٍل 

 کِ در هجوَع هذت قزارداد حبضز هبلغ ریال

 آى %35 تعییي گزدیذ کِ  ریال000/400/86

 بِ هحض اهضبی  ریال000/240/30هعبدل 

 000/160/56 هببقی هبلغ هعبدل %65قزارداد ٍ 

هبّیبًِ بزای سبل دٍم فقزه چک ، 3عی ریال

 هبُ هبلغ 12 کِ در هجوَع  ریال000/640/8

 %35 تعییي گزدیذ کِ  ریال000/680/103

 در ابتذای سبل  ریال000/288/36آى هعبدل 

 000/392/67 هببقی هعبدل %65دٍم  ٍ 

هبّیبًِ بزای سبل سَم فقزه چک ، 3عی ریال

 هبُ هبلغ 12 کِ در هجوَع  ریال000/368/10

 %35 تعییي گزدیذ کِ  ریال000/416/124

 در ابتذای سبل  ریال600/545/43آى هعبدل 

 400/870/80 هببقی هعبدل %65سَم ٍ 
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تَسظ هستأجز بِ بِ حسبة فقزه چک 3عی ریال

 .هؤجز پزداخت هی گزدد

16 

عبذاهلل 

غالهی ًژاد 

 جفزٍدی

 فبس تجبرت 

89337/100

 هَرخ 98/

29/12/98  

راُ اًذاسی 

فعبلیت قبیق 

 پذالَ 

 -  هتز 30
اجبرُ یک 

 سبلِ 
- - 

در  ریال490/025/4اجبرُ بْب هبّیبًِ هبلغ 

کِ  ریال880/305/48 هبُ هبلغ 12هجوَع 

 در ابتذای  ریال058/907/16آى هعبدل % 35

 فقزُ چک در ببسُ سهبًی 3سبل ٍ هببقی آى عی 

کِ اس عزیق هذیزیت اهَر هبلی هؤجز تعییي 

خَاّذ شذ تَسظ هستأجز بِ حسبة هَجز 

 .پزداخت خَاّذ گزدیذ 

17 

شزکت 

رفبُ پبرک 

خلیج 

 فبرس

 فبس تجبرت

89343/100

 هَرخ 98/

29/12/98  

هجوَعِ 

تفزیحی ٍ 

گزدشگز

ی 

 دلفیٌبریَم

2477 _ 
 21اجبرُ 

 سبلِ
_ _ 

ریال 950/653/77بزای سبل اٍل هبّیبًِ هبلغ 

کِ ریال400/847/931 هبُ هبلغ 12در هجوَع 

 در  ریال590/146/326آى هعبدل % 35

در ببسُ  فقزُ چک3ابتذای سبل اٍل ٍ هببقی آى عی 

سهبًی کِ اس عزیق هذیزیت اهَر هبلی هؤجز تعییي 

، بزای سبل دٍم هبّیبًِ خَاّذ شذ

 هبُ هبلغ 12کِ در هجوَع ریال072/041/86

آى هعبدل % 35کِ ریال 864/492/032/1

در ابتذای سبل دٍم ٍ ریال 502/372/361

در ببسُ سهبًی کِ اس  فقزُ چک3هببقی آى عی 

، عزیق هذیزیت اهَر هبلی هؤجز تعییي خَاّذ شذ
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کِ در ریال511/709/96بزای سبل سَم هبّیبًِ

 هبُ هبلغ 12هجوَع 

% 35تعییي گزدیذ کِ ریال132/514/160/1

در ابتذای سبل  ریال 946/179/406آى هعبدل 

در ببسُ سهبًی  فقزُ چک 3سَم ٍ هببقی آى عی 

کِ اس عزیق هذیزیت اهَر هبلی هؤجز تعییي 

،بزای سبل چْبرم خَاّذ شذ 

 12کِ در هجوَع ریال668/700/108هبّیبًِ

تعییي گزدیذ  ریال016/408/304/1هبُ هبلغ 

در  ریال 806/542/456آى هعبدل % 35کِ 

 فقزُ چک 3ابتذای سبل چْبرم ٍ هببقی آى عی 

در ببسُ سهبًی کِ اس عزیق هذیزیت اهَر هبلی 

ٍبزای سبل پٌجن هؤجز تعییي خَاّذ شذ 

 12کِ در هجوَع  ریال428/265/123هبّیبًِ

گزدیذ کِ ریال136/185/479/1هبُ هبلغ 

در  ریال 798/714/517آى هعبدل % 35

در  فقزُ چک 3ابتذای سبل پٌجن ٍ هببقی آى عی 

ببسُ سهبًی کِ اس عزیق هذیزیت اهَر هبلی هؤجز 

تَسظ هستأجز بِ حسبة هَجز تعییي خَاّذ شذ 

 .پزداخت خَاّذ گزدیذ 

 


