
صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دوســتان خدا آنهایى هســتند که به درون دنیا نگریســتند آنــگاه که مردم 
به ظاهــر آن چشــم دوختند و ســرگرم آینده دنیا شــدند آنــگاه که مردم 
به امــور زودگــذر دنیــا پرداختنــد. پس هواهــاى نفســانى که آنــان را 
از پاى درمــى آورد، کشــتند و آنچــه آنان را بــه زودى تــرك مى کرد 
تــرك گفتنــد و بهــره منــدى دنیاپرســتان از دنیــا را خوار شــمردند و 

موال على (ع)دستیابى آنان را به دنیا، زودگذر دانستند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

اداره کل کمیته امداد استان اصفهان

« آگهى مزایده ، فروش  امالك»
فروش فوق العاده  امالك و مستغالت (مزایده شماره 1-1400  امداد استان اصفهان)

دفتر فروش امالك کمیته امداد اصفهان  در نظر دارد تعدادى از امالك شامل ساختمان  وآپارتمان هاى ادارى و زمین هاى آماده فروش خود  را شامل  تعداد13فقره از امالك واقع در شهرهاى اصفهان ،فالورجان،شاهین شهر،دولت آباد، نطنز،
نجف آباد را (( ردیفهاى 1 الى 13 لیست )) از طریق برگزارى مزایده عمومى با شرایط نقد و اقساط ، و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.

لذا متقاضیان خرید مى توانند براى بازدید از امالك مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزارى مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از روز شنبه  مورخ 1400/05/16 لغایت 9 صبح روز  سه شنبه  مورخ 1400/05/26 روزهاى ادارى
به دفتر فروش امالك امداد مراجعه فرمایند و یا مدارك و فرمهاى مربوطه را از  سایت معرفى شــده و یا از دفتر فروش واقع در خیابان فردوسى نبش خیابان منوچهرى اداره کل کمیته امداد ، اداره پشتیبانى دریافت نمایند و از  روزنامه محلى 

نسل فردا روز  یک شنبه مورخ 1400/05/17 و  روزنامه محلى نصف جهان روز یک شنبه مورخ 1400/05/24 اطالعات مورد نیاز را  اخذ نمایند .
مالحظات :

1) متقاضیان براى شرکت در مزایده مى بایست سپرده اى به میزان 5٪ قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را به حساب جارى 010341614000   نزد بانک ملى شعبه فردوسى اصفهان کد 3014 واریز و رسید واریزى را  تحویل اداره کل کمیته 
امداد نمایند.

2) متقاضیان  مى بایست تصویر فیش واریزى را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاءشده  شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرارداده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پیشنهادات 
انداخته شود .

3) فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .
4) پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرمهاى شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است. 

5) متقاضیان داراى شخصیت حقوقى مى بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء (مسئولین قانونى شرکت) برسانند .
6) حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هریک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعائى از طرف آنان نخواهد بود

7) مذکوراً توصیه مى شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هرملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید بعمل آورند .
8) دریافت اقساط طى چکهاى صادره صیادى از سوى بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه )قابل دریافت بوده ضمناً  از دریافت سفته  معذور مى باشیم .

9) در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضى حداکثر ظرف مدت 10 روز کارى عودت داده خواهد شد.
10) کلیه اسناد مربوط به مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و متقاضیان با علم و آگاهى کامل از شرایط شرکت در مزایده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نموده ، لذا هیچ دلیلى براى  انصراف شرکت کنندگان در مزایده  مسموع نمى باشد .

11) بازدید از امالك مورد نظر و توجه به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک ضرورى است .
12) کلیه هزینه هاى نقل و انتقال و دفترخانه به عهده خریدار مى باشد.

مهم : 
 دفترفروش امالك  کمیته امداد استان  اصفهان واقع در:

 اصفهان - خیابان فردوسى  نبش منوچهرى - ساختمان کمیته امداد امام - اداره پشتیبانى   تلفن تماس  : 32227713- 031
http://www.emdadimam .ir : آدرس اینترنتى

محل اخذ پاکات پیشنهادات مربوط به امالك  کمیته امداد ، اداره پشتیبانى کمیته امداد امام(ره) به آدرس فوق  و تاریخ باز گشائى پاکات روز سه شنبه مورخ  1400/05/26  ساعت 10 صبح  در محل اداره پشتیبانى اصفهان  به آدرس فوق مى باشد.
*فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است * 
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خیابان آیت اله شریعت پالكفالورجان1
ملکساختمان114502/2528 /13407 یک باب ساختمان  با وضع موجود  بازدید از

قطعىالزامى است
نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه
تحویل ملک پس از
وصول 70 درصد ثمن

معامله
75،000،000،000

خیابان امام خمینى پاساژ نظنز2
یک باب مغازه با کاربرى تجارى موقعیت بسیار عالىساختمان22/45قدرالسهم3645 /33شهردارى طبقه زیر زمین شماره 9

2،900،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى مى باشد

اصفهان3
خیابان ارتش کوچه آرش

ساختمان ادارى منطقه 3 کمیته
امداد

ساختمان33355694/21الى37 /2892

یک باب ساختمان  در3 طبقه که شامل  5واحد آپارتمان
مى باشد. این ملک در حال حاضر در اختیار کمیته امداد
مى باشد  مشروط به این که پس از واگذارى طى قرارداد
جداگانه به مبلغ /30/000/000/000ریال  به مدت دو
سال در رهن کمیته امداد قرار میگیرد ،  بازدید از ملک

الزامى است.

قطعى
نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه
تحویل ملک پس از
پایان زمان رهن دو

ساله
177،500،000،000

خیابان همدانیان نبش کوچه اصفهان4
آپارتمان54/12قدرالسهم2196 /10354مختارى طبقه چهارم

ادارى
یک باب دفتر کار  با موقعیت بسیار عالى بازدید از ملک 

قطعىالزامى مى باشد
نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه
تحویل ملک پس از
وصول 70 درصد ثمن

معامله
10،500،000،000

اصفهان5
خیابان همدانیان نبش کوچه

مختارى
طبقه دوم

آپارتمان54/07قدر السهم2190 /10354
ادارى

یک باب دفتر کار  با موقعیت بسیار عالى بازدید از ملک 
10،500،000،000//قطعىالزامى مى باشد

خیابان شهید باهنر نبش کوچه نجف آباد6
،ساختمان24339/72564/1 /159شهید احمد انتشارى پالك37 یک باب ساختمان  با وضع موجود و موقعیت عالى

41،550،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

میدان انقالب اول خیابان 22 دولت آباد7
،ساختمان105813336430بهمن بن بست امداد پالك 28 یک باب ساختمان  با وضع موجود و موقعیت عالى

30،000،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

جنب شهردارى کوچه شهردارى خوراسگان8
،ساختمان6686264370 /5کوچه شهید احمد یزدانى یک باب ساختمان با وضع موجود و موقعیت عالى

30،000،000،000//قطعى  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر9
زمین --174775200/5 /301فاز5 – فرعى 4 شرقى

مسکونى
، یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى

10،000،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر10
زمین --174783189 /301فاز5 – گذر 6 مترى

مسکونى
، یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى

9،500،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر11
زمین --174787202/5 /301فاز5 – فرعى 16شرقى

مسکونى
، یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى

10،000،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر12
زمین --174779202/5 /301فاز5 – فرعى 16شرقى

مسکونى
، یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى

10،000،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر13
زمین --174771202/5 /301فاز5 – فرعى 16شرقى

مسکونى
، یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى

10،000،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

نوبت دوم


