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بارخدایا! اگر زبانم از سئوال عاجز است یا ندانم چگونه روى 
ســئوال به درگاه تو آرم، مرا بــه آنچه صالح من در آن اســت، 
راه بنمــاى و دلــم را بــه جایــى کــه رســتگارى من آنجاســت، 
متوجه ســاز کــه چنیــن رهنمودها از تــو بعید نیســت و چنین 
کارسازى ها از تو شــگفت نباشــد.بارخدایا! با من به بخشایش 

موال على (ع)خود رفتار کن و به عدالت خود رفتار مکن.
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برگزاري  صدو ششمین  مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب  به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛لذا متقاضیان خرید امالك می توانند از روزچهار شنبه  مورخ 1400/10/22 تا  پایان  روز  یک شنبه مورخ 1400/11/03 همه روزه 
بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز دو شنبه  مورخ 1400/11/04 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع ازشرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محل هاى ذیل مراجعه نمایند.

همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir)قابل رویت مى باشد .
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 بدون 
پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز  چهارشنبه  مورخ  1400/10/22 الی  روز دوشنبه مورخ 1400/11/04    در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ 

درخواستهاي پیشنهادي در روز دوشنبه مورخ 1400/11/04  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول 

فوق  می گردد.
3- رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز دوشنبه   مورخ 1400/11/04 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

8-ضمن ثبت نام در سیستم ثنا قوه قضاییه ،هنگام تنظیم مبایعه نامه ،ارایه برگه ثبت نام در سیستم یاد شده الزامى مى باشد .ضمناًعالوه بر نشانى اقامتگاه قراردادى مندرج در ماده یک مبایعه نامه ، ابالغ از طریق سیستم ثنا نیز معتبر و مالك عمل خواهد بود .
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10 –شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز دو شنبه  مورخ 1400/11/04 در محلهاي تعیین شده می باشد.
11- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج ( سه شنبه مورخ 1400/11/05) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
 (پیش پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي
(باقیمانده در اقساط ....)

تخفیف 
پرداخت نقدي

12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روزچهار شنبه مورخ 1400/10/22 تا ساعت 11 روز دوشنبه  مورخ 1400/11/04 مى باشد . لیست امالك (به شرح ذیل )

روزنامه
چهارشنبه   مورخ    1400/10/22    روزنامه جام جم          -     دو شنبه  مورخ  1400/10/27  روزنامه ایران-    چهارشنبه  مورخ  1400/10/29  روزنامه جام جم-      شنبه مورخ 1400/11/02 روزنامه ایرانسراسرى
شنبه   مورخ 1400/10/25   روزنامه اصفهان امروز      -  سه شنبه مورخ   1400/10/28  روزنامه نصف جهان    -         یک شنبه   مورخ  1400/11/03  روز نامه کیمیاى وطناستانى

   آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                                  سازمان اموال و امالك ستاد

اصفهان - خیابان حکیم نظامى - خیابان حسین آباد - پالك 40                         تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
کاشان- بلوارشهید معمار-کوچه شهید صنعتکار - 12مترى امین                تلفن : 55580211 (031 )      نمابر:55580212 دفتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 
پرونده آدرس ردیف 

روزنامه

مورد واگذاري سه دانگ مشاع از ششدانگ که رعایت عقب نشینی در ضلع شمال و توافق با شرکاي مشاعی 
و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار خواهد بود . د 236,550,000,000 600 570 مسکونى زمین و 

ساختمان 1158 اصفهان- خیابان چهار باغ باال –بن باز سرور(29 )پالك دوم 
سمت راست و از سمت خیابان نیکبخت بن بست جوادیه  1

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 200متر مربع بصورت رایگان در طبقات همکف و 
اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز 

بر عهده خریدار می باشد .
د 22,500,000,000 0 347,14 مسکونى زمین 2133 قطعه 3

ک الى سیزده 
  اصفهان ،زیار ،بلوار مهدى آباد ،بعد از معاینه فنى                   کاشان ،قمصر ،خیابان شهید مطهرى ،کوچه شاه فضل ،کمربندى جزاوند،قطعات ی

2

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 15,000,000,000 0 296,85 مسکونى زمین 2453 قطعه 9 3

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 15,000,000,000 0 282,20 مسکونى زمین 2464 قطعه4  4

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 13,500,000,000 0 196,44 مسکونى زمین 2449 قطعه1 5

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 12,000,000,000 0 239,10 مسکونى زمین 2452 قطعه5 6

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 12,000,000,000 0 240,75 مسکونى زمین 2454 قطعه10 7

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 11,500,000,000 0 226,25 مسکونى زمین 2462 قطعه6 8

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 11,500,000,000 0 228,50 مسکونى زمین 2457 قطعه13 9

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 11,000,000,000 0 215,25 مسکونى زمین 2455 قطعه11 10

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 10,500,000,000 0 214,80 مسکونى زمین 2456 قطعه12 11

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 10,000,000,000 0 203 مسکونى زمین 2460 قطعه8 12

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 10,000,000,000 0 200,30 مسکونى زمین 2461 قطعه7 13

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 10,000,000,000 0 170,08 مسکونى زمین 2450 قطعه2 14

داراي امتیاز پروانه در دو طبقه روي پیلوت طبق ضوابط و مقررات شهرسازي بدون پرداخت هیچ گونه وجهی 
می باشد . ضمن اینکه مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت محاسبه میگردد و تاریخ انتقال سند مالکیت ولو با 

پرداخت نقدي کل ثمن معامله حداکثربه تاریخ سررسید آخرین قسط مبایعه نامه انجام خواهد شد .
ج 3,200,000,000 . 219,63 مسکونى زمین 2327 قطعه 58 15

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3,180,000,000 0 226,73 مسکونى زمین 2325 قطعه56 16

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3,150,000,000 0 216,47 مسکونى زمین 2328 قطعه59 17

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3,020,000,000 0 207,31 مسکونى زمین 1033 قطعه37 18

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2307 قطعه38 19

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2309 قطعه40 20

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2310 قطعه41 21

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2311 قطعه42 22

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2312 قطعه43 23

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2313 قطعه44 24

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,880,000,000 0 204,72 مسکونى زمین 2316 قطعه47 25

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,870,000,000 0 203,65 مسکونى زمین 2317 قطعه48 26

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,850,000,000 0 202,58 مسکونى زمین 2318 قطعه49 27

مشابه توضیحات ردیف 15 (اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است ) ج 2,690,000,000 0 198,30 مسکونى زمین 2322 قطعه53 28


