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«آگهى مزایده عمومى شماره1400/1 »
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه  ذیل در استان هاى اصفهان، فارس و یزد را از طریق مزایده عمومى شماره1400/1 به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتراز تاریخ 1400/10/14 به 
وبسایت www.maskanesfahan.ir   و یا به صورت حضورى جهت دریافت لوح فشرده اسناد به آدرس اصفهان - میدان فیض - خیابان آپادانا اول - بن بست قدر شرکت عمران و مسکن اصفهان به واحد دبیرخانه مراجعه نمایند. آخرین 
مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ1400/10/25   مى باشد، جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز  دوشنبه مورخ1400/10/27  در محل دفتر مرکزى شرکت عمران و مسکن اصفهان 

برگزار مى گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. ضمناً سپرده شرکت در مزایده براى هر ردیف معادل 5٪ قیمت پایه کل ملک مى باشد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(شماره تلفن دفتر فروش 36622001-031 داخلى  123 و 321)

یف
قیمت پایه هر مترمربعمتراژطبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرى رد

(به ریال)
تعداد 
پارکینگ

قیمت پارکینگ
(به ریال)

متراژ 
انبارى

قیمت پایه کل انبارى
(به ریال)

قیمت پایه کل
آدرسشرایط فروش(به ریال)

اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه113,00162,000,0001420,000,0008,20697,000,00019,423,000,000سومCC301پارسینامسکونى1
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه110,00162,000,0001420,000,0003,50297,500,00018,537,500,000سومCC303پارسینامسکونى2
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه118,00168,000,0001420,000,0004,00340,000,00020,584,000,000سومCC304پارسینامسکونى3
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه169,00174,000,0001420,000,0003,50297,500,00030,123,500,000سومCC306پارسینامسکونى4
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه170,00176,400,0001420,000,0004,60391,000,00030,799,000,000سومCC308پارسینامسکونى5
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه110,00170,400,0001420,000,0004,90416,500,00019,580,500,000چهارمCC403پارسینامسکونى6
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه118,00176,400,0001420,000,0005,10433,500,00021,668,700,000چهارمCC404پارسینامسکونى7
یزد صفائیه بلوار دانشگاه60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه470,00330,000,00027,700,000,00013,00650,000,000163,450,000,000اول2102رزلندمسکونى8
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB14-139,00376,625,0002700,000,0009,60768,000,00016,156,375,000-پارسیناتجارى9
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB15-133,00376,050,0002700,000,00011,30904,000,00014,013,650,000-پارسیناتجارى10
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB16-138,00382,375,0002700,000,00012,20976,000,00016,206,250,000-پارسیناتجارى11
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB17-138,00394,450,0002700,000,00013,001,040,000,00016,729,100,000-پارسیناتجارى12
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB31-122,00422,050,0001350,000,00019,501,560,000,00011,195,100,000-پارسیناتجارى13
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه46,00397,155,0001800,000,00017,001,530,000,00020,599,130,000اولA241شاهین ایرانیان2تجارى14
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه57,40393,910,0001800,000,0007,00630,000,00024,040,434,000اولA249شاهین ایرانیان2تجارى15
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه51,00389,345,0001800,000,0007,00630,000,00021,286,595,000اولA251شاهین ایرانیان2تجارى16
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه58,00391,710,0001800,000,00010,00900,000,00024,419,180,000اولA266شاهین ایرانیان2تجارى17
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه85,00389,268,0001800,000,00010,00900,000,00034,787,780,000اولA267شاهین ایرانیان2تجارى18
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه60,00407,000,00021,600,000,0008,50807,500,00026,827,500,000زیرزمین اولA1B1شاهین ایرانیان2تجارى19
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه43,00419,100,00021,600,000,0008,80836,000,00020,457,300,000زیرزمین اولA1B2شاهین ایرانیان2تجارى20
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه69,00409,200,00021,600,000,0008,50807,500,00030,642,300,000زیرزمین اولA1B6شاهین ایرانیان2تجارى21
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه56,50454,300,00021,600,000,0008,60817,000,00028,084,950,000زیرزمین اولA1B10شاهین ایرانیان2تجارى22
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه56,50453,200,00021,600,000,00010,00950,000,00028,155,800,000زیرزمین اولA1B12شاهین ایرانیان2تجارى23
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه66,80451,000,00021,600,000,00013,501,282,500,00033,009,300,000زیرزمین اولA1B17شاهین ایرانیان2تجارى24
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه44,50437,800,00021,600,000,0009,10864,500,00021,946,600,000زیرزمین اولA1B19شاهین ایرانیان2تجارى25
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه67,50436,370,00021,600,000,0009,10864,500,00031,919,475,000زیرزمین اولA1B21شاهین ایرانیان2تجارى26
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه67,00449,900,00021,600,000,00011,001,045,000,00032,788,300,000زیرزمین اولA1B23شاهین ایرانیان2تجارى27
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه66,70447,700,00021,600,000,0007,50712,500,00032,174,090,000زیرزمین اولA1B25شاهین ایرانیان2تجارى28
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه52,70445,500,00021,600,000,0008,20779,000,00025,856,850,000زیرزمین اولA1B27شاهین ایرانیان2تجارى29
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه59,00443,300,00021,600,000,0007,80741,000,00028,495,700,000زیرزمین اولA1B29شاهین ایرانیان2تجارى30
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه58,00441,100,00021,600,000,0007,60722,000,00027,905,800,000زیرزمین اولA1B31شاهین ایرانیان2تجارى31
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه15,379,370,000-34,70397,100,00021,600,000,0000,00زیرزمین اولA1B33شاهین ایرانیان2تجارى32
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه17,315,480,000-37,40420,200,00021,600,000,0000,00زیرزمین اولA1B34شاهین ایرانیان2تجارى33
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه62,00528,550,00021,600,000,0008,50807,500,00035,177,600,000همکفA1G3شاهین ایرانیان2تجارى34
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه50,00549,868,00021,600,000,0009,50902,500,00029,995,900,000همکفA1G20شاهین ایرانیان2تجارى35
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه70,00661,650,00021,600,000,00011,001,045,000,00048,960,500,000همکفA1G22شاهین ایرانیان2تجارى36
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه54,00516,780,00032,400,000,0008,80836,000,00031,142,120,000همکفA1G40شاهین ایرانیان2تجارى37
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه79,00412,500,00032,400,000,00020,001,900,000,00036,887,500,000اولA1F6شاهین ایرانیان2تجارى38
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه44,00462,000,00021,600,000,0009,80931,000,00022,859,000,000اولA1F8شاهین ایرانیان2تجارى39
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه44,00457,600,00021,600,000,0008,90845,500,00022,579,900,000اولA1F9شاهین ایرانیان2تجارى40
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه44,00456,500,00021,600,000,0008,80836,000,00022,522,000,000اولA1F11شاهین ایرانیان2تجارى41
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه49,00484,000,00021,600,000,0009,00855,000,00026,171,000,000اولA1F13شاهین ایرانیان2تجارى42
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه78,00440,550,0001800,000,0008,90845,500,00036,008,400,000اولA1F15شاهین ایرانیان2تجارى43
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه62,00429,000,00021,600,000,00011,001,045,000,00029,243,000,000اولA1F17شاهین ایرانیان2تجارى44
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه20,565,100,000-42,00451,550,00021,600,000,0000,00اولA1F18شاهین ایرانیان2تجارى45
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه102,298,700,000-197,00507,100,00032,400,000,0000,00اولA1F38/1شاهین ایرانیان2تجارى46
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه020,401,713,600,00013,887,300,000-52,70231,000,000زیرزمین 1-4بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى47
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه019,601,646,400,00013,358,100,000-50,70231,000,000زیرزمین 1-5بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى48
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه021,001,764,000,00014,307,300,000-54,30231,000,000زیرزمین 1-6بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى49
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه017,301,453,200,00014,135,100,000-54,90231,000,000زیرزمین 1-7بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى50
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه019,801,663,200,00014,229,600,000-54,40231,000,000زیرزمین 1-8بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى51
شاهین شهر هشت بهشت محله 60B٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB1104-2747,1630,000,000----82,414,800,000محله B هشت بهشت شاهین شهرزمین آموزشى52
B301/77837محله B هشت بهشت شاهین شهرزمین درمانى53

شاهین شهر هشت بهشت محله 40B٪نقد و الباقى اقساط 15 ماهه105,280,434,000----8355,5912,600,000-شماره ثبتى
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه33,652,800,000----342,0098,400,000شماره پالك C2003محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى54
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه31,881,600,000----324,0098,400,000شماره پالك C2004محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى55
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه27,518,400,000----273,00100,800,000شماره پالك C2005محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى56
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه28,195,200,000----267,00105,600,000شماره پالك C2006محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى57
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه14,889,600,000----132,00112,800,000شماره پالك C2007محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى58
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه18,414,000,000----165,00111,600,000شماره پالك C2008محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى59
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه30,753,600,000----298,00103,200,000شماره پالك C2009محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى60
زمین 61

شاهین شهر هشت بهشت محله 80C٪نقد و الباقى اقساط 2 ماهه13,106,880,000----266,4049,200,000شماره پالك C1214محله C هشت بهشت شاهین شهرمسکونى

زمین 62
شاهین شهر هشت بهشت محله 80C٪نقد و الباقى اقساط 2 ماهه11,681,280,000----249,6046,800,000شماره پالك C1215محله C هشت بهشت شاهین شهرمسکونى

زمین 63
شاهین شهر هشت بهشت محله 80C٪نقد و الباقى اقساط 2 ماهه11,531,520,000----249,6046,200,000شماره پالك C1216محله C هشت بهشت شاهین شهرمسکونى

زمین 64
شاهین شهر هشت بهشت محله 80C٪نقد و الباقى اقساط 2 ماهه10,842,624,000----249,6043,440,000شماره پالك C1217محله C هشت بهشت شاهین شهرمسکونى

شرکت عمران و مسکن اصفهان


