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شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد مناقصه شماره 1400/14؛ خرید ترانس روغنى کم 
تلفات به ظرفیت هاى 800 و 2000 کیلو ولت آمپر پروژه ســمبلیک خود را از تولیدکنندگان و 

فروشندگان واجد شرایط از طریق برگزارى مناقصه عمومى خریدارى نماید. 
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز سه شــنبه مورخ 1400/05/05 لغایت روز سه شنبه 
مورخ 1400/05/12 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و 
نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 1400/05/19 به دبیرخانه شرکت عمران و مســکن اصفهان به نشانى: اصفهان، میدان 
فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 

8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند.
 تلفن 36622001 -031(داخلى 115) 

آگهى مناقصه عمومى

شرکت عمران ومسکن اصفهان

بدینوسیله شهردارى دســتگرد با توجه به مصوبه شوراى محترم اســالمى به شماره 5/65/ش/1400 
مورخ 1400/03/18 در نظر دارد نســبت به واگذارى (اجاره دادن) اســتخر قایق هاى شارژىـ  پیست 
دوچرخه سوارىـ  رستوران و غرفه هاى مجتمع فرهنگى ورزشى باغ نو اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در 
مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/05/14 

مراجعه و تا تاریخ 1400/05/16 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند. 

آگهى مزایده مرحله سوم

م.الف:1167524سید محسن تجویدى-  شهردار دستگرد 

نوبت دوم

وضعیت ملکشرایط پرداختقیمت پایهاعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملکشماره پروندهنام شعبهردیف

16405600اصفهان1
خیابان جى شرقى پشت کارخانه قند خوراسگان خیابان
p.c.v انتهاى خیابان p.c.v بعد از پل زیر گذر آزاد راه

سپاهان(کمربندى تازه افتتاح شرق اصفهان)
کارخانه ششدانگ15316/3102

بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله6153/884218168,985,600,000تولید بذر

ملک تخلیه نیست و تخلیه بر عهده برنده مزایده مى باشد و معادل 416 متر مربع ملک دارى
اضافه ساخت است که پرداخت جریمه، هزینه هاى متعلقه آن در شهردارى و غیره بر عهده
برنده مزایده خواهد بود. که در صورت مطرح شدن در کمیسیون ماده ى 100 شهردارى

پرداخت جریمه یا تخریب ملک در تعهد خریدار مى باشد و بانک هیچ مسئولیتى در خصوص
نتیجه ى راى کمیسیون ماده ى 100 و سایر هزینه هاى متعلقه اعم از هزینه هاى اعالمى

شهردارى، تامین اجتماعى، دارایى و سایر سازمان ها به ملک را ندارد.

تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله39107024,650,000,000دامدارىیازده سهم مشاع از 45 سهم4572/2گلپایگان انتهاى خیابان اردیبهشت کوچه دو مترى بوستان گلپایگان4399گلپایگان2

تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله387500485717,795,319,429مرغدارىیک و سى و سه صدم  دانگ مشاع از ششدانگ76/279امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار3844شهرضا3

جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه دشت مهیار جاده ایران5813شهرضا4
تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله1550000245813,093,688,550مرغدارىپنجاه و یک صدم دانگ از ششدانگ76/61سرسبز

265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا5
پنج و سه و چهارم حبه مشاع به انضمام ثمینه اعبانى

پنجاه- شصت و چهارم حبه مشاع از 72 حبه
ششدانگ مى باشد

تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله10,478,640,000-174644باغ

یک و دو دهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا6
تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله7,866,600,000-280950باغششدانگ

گرگاب خیابان امام خمینى خیابان مطهرى کوچه شهید محمد5047دولت آباد7
تخلیه و در تصرف بانک نیستالف263/582633,466,666,667مسکونىسه و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ409/6132بیدرام (19) پالك 39 کدپستى 8338135184

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف2257155,121,093,750مسکونىپنجاه و هفت سهم از نود شش سهماصلى 310کرمان خیابان شهید طالقانى کوچه 11 شمالى4042دولت آباد8

اصفهان کوى هزار جریب خیابان شهید خسرو پور کوى3382شهرضا9
تخلیه و در تصرف بانک نیست  با صلح حقوق بانک در پرونده قضایى صورت مى پذیرد. والف24730524,409,722,222مسکونىهجده و نیم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه15261/163آزادگان ده مترى گل رز

مسئولیت طرح دعوى آتى به عهده خریدار مى باشد.

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف1368/582302,900,000,000خانه باغششدانگ62/253شهرضا جاده شیراز روستاى وشاره خیابان شورا2915شهرضا10

اصفهان بهارستان خیابان فرشته کوچه یاسمن پالك 799 کد6371شهرضا11
تخلیه و در تصرف بانک نیستالف2002418,180,555,556مسکونىسى و یک سهم از 72 سهم2187/2176پستى 8143148376

1668چادگان12
سه راه درچه جاده اصفهان به نجف آباد محله قرطمان کوچه
محمود کریمى(شماره63) اولین کوچه سمت چپ نبش دومین

بن بست سمت راست
تخلیه و در تصرف بانک نیستالف2932406,150,000,000مسکونىپنجاه و چهار حبه از هفتاد ودو حبه88/1172

4809/2،4809/1،4809 کاشان خیابان مال فتح اله در مجموعه قصر رضوان6024کاشان13
تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله794/26238563,860,000,000تاالردو دانگ از ششدانگ1308/4881/11،2240/456/3276

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف203/861507,741,200,000مسکونىششدانگ2640/1179آران و بیدگل خیابان شهید مفتح  کوچه شهید قاسمى6317آران و بیدگل14

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف44589,416,000,000-آپارتماندو و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى پالك 318813بوستان سعدى15

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول استان اصفهان (مرداد ماه 1400)
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول  بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
بیست روز،  همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه دوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از  امالك، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود همه روزه « در تاریخ هاى تعیین شده » به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الى 14 به محل این مدیریت به نشانى خیابان مطهرى حد

فاصل پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت بانک کشاورزى (واحد حقوقى) مراجعه نمایند.
شرایط: سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهى مزایده مى باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده، مى بایست به حساب شماره630706019 به نام کمیسیون معامالت بانک نزد شعبه اصفهان واریز و رسید آن ارائه گردد.

بازدید از ملک و مطالعه  سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان ضرورى است
بانک در رد یک یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.

ملک با وضع موجود به فروش مى رسد و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک به عهده خریدار است

امالك  مزایده مرداد ماه (1400)

امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود عوارض و جرایم مربوطه و متصرف، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام،  تفکیک،  افراز، تجمیع، دریافت سند ششدانگ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت ملک، هزینه نقل و انتقال و
غیره، طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید .

بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد .
در صورتى که امالك نیاز به تفکیک و اصالح داشته باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت به وجوه واریزي سود و یا خسارت تعلق نخواهد گرفت.

در صورتى نفر دوم به عنوان برنده مزایده قبول مى شود که تفاوت مبلغ پیشنهادى با نفر اول از سپرده شرکت در مزایده کمتر باشد.

نحوه دریافت ثمن معامله
میزان پرداخت اقساطمیزان پرداخت نقدىشرایط پرداختردیف

-100الف1

ب2
٪10و یا بیشتر براساس تصمیم
کمیسیون معامالت به عنوان

پیش پرداخت

٪90طى مدت 60 ماه با نرخ سود
مصوب شوراى پول واعتبار

م.الف1169975مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران سهامى عام در نظر دارد فعالیتهاى
ذیل را از طریق برگزارى مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار

نماید.
1-تولید آجر  2-تامین لیفتراك

لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اســناد مناقصه به شــرکت
فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى اصفهان مبارکه کیلومتر 52جاده
www.irefco.ir مبارکه مراجعه و یا به وب سایت شرکت به نشانى

مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 031-52543740
داخلى 292تماس حاصل فرمایند.

تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر 1400/05/13 ساعت 15/30 و در
محل شرکت فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى فوق مى باشد.

آگهى تجدید مناقصه

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران


