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همانا دنیا انســان را به خود ســرگرم و از دیگر چیزها باز مى دارد. 
دنیاپرستان چیزى از دنیا به دست نمى آورند جز آنکه درى از حرص 
به رویشان گشوده و آتش عشق آنان تندتر مى شود، کسى که به دنیاى 
حرام برســد از آنچه به دســت آورده راضــى و بى نیاز نمى شــود و 
در فکر آن اســت که به دســت نیاورده، اما ســرانجام آن، جدا شدن از 
فراهم آورده ها و به هم ریختن بافته شده هاست. اگر از آنچه گذشته 

موال على (ع)عبرت گیرى، آنچه باقى مانده مى توانى حفظ کنى.
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بانک سپه در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود واقع در سطح استان اصفهان را به شرح جدول ذیل و از طریق مزایده عمومى با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى 
الکترونیکى www.setadiran.ir و با شماره مزایده 2000001036000055 به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 

 تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز پنج شنبه به تاریخ 1400/12/05. 
 مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه به تاریخ 1400/12/05 تا ساعت 19 روز چهارشنبه به تاریخ 1400/12/11.

 تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه به تاریخ 1400/12/05 لغایت ساعت 12 روز چهارشنبه به تاریخ 1400/12/18. (بازدید همه روزه به جز ایام تعطیل مقدور مى باشد). 
 مهلت ارسال پیشنهاد: از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه به تاریخ 1400/12/05 تا ساعت 16 روز یک شنبه به تاریخ 1400/12/22. 

 تاریخ بازگشایى پاکات پیشنهادى: ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1400/12/24.
 زمان اعالم برنده ساعت 12 روز 1401/01/15

نحوه فروش: نقد 
توضیحات و شرایط: 

1. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت "ستاد" مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 
بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 

2. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفن 38100 داخلى هاى 104 و 146 و 134 تماس یا به نشانى اصفهان، خیابان توحید، جنب تاالر فرشچیان، ساختمان شماره 2، مدیریت شعب بانک سپه، منطقه اصفهان 
واحد امالك مراجعه فرمایند. 

آگهى مزایده سراسرى فروش امالك تملیکى و مازاد بر نیاز بانک سپه
 به شماره 533/1400/1 (نوبت دوم)

مدیریت شعبه بانک سپه منطقه اصفهان

هماهنگىآدرسردیف
جهت بازدید

شماره  پالك 
قیمت پایه کارشناسى اعیانعرصهنوع کاربرىنوع ملکثبتى

نحوه سهم بانک(ریال)
توضیحاتوضعیت ملکفروش

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 1
42طبقه سوم  غربى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ100/9629,278,400,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41142منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 2
42طبقه  دو غربى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ100/9628,268,800,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41140منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 3
42طبقه  دو شرقى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ94/8526,558,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41141منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 4
42طبقه  سه  شرقى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ94/8527,405,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41143منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 5
42طبقه  چهارغربى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ100/8330,249,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41144منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان سپهساالر نبش خیابان پنجم 6
ساختمان آژانس هواپیمایى  طبقه 4شرقى

مدیریت شعب 
 عدم تخلیهنقدشش دانگ148/859,520,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان5000/21379منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

7
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 1 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ144/5628,912,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3017منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

8
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 2 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5828,270,320,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3018منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

9
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 2شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ144/5629,490,240,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3019منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

10
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 3 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5828,824,640,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3020منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

11
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه3 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2928,764,320,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3021منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

12
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 4 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5829,378,960,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3022منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

13
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 4 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2929,317,480,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3023منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

14
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 5غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5829,933,280,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3024منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

15
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 5 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2929,870,640,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3025منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

16
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 6 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5830,487,600,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3026منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

17
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 6 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2930,423,800,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3027منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

18
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 7 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5830,626,180,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3028منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

19
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه7 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2930,423,800,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3029منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

م.الف:1283734


