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 سال بیست وچهارم  شماره 6825
  شنبه   23 تیر 1397

ادامه در صفحه 12

با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را با شرایط ویژه از طریق مزایده عمومی شماره 97/48 به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و  همچنین دریافت اسناد مزایده ازتاریخ 97/04/23 لغایت 
 97/05/03از  ساعت8/30 الی  16/30به آدرس ذیل  مراجعه فرمایند. 

 آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ97/05/06  میباشد.
 ضمنًا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ   97/05/07در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

 شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات: 

الف( در فروشهای نقدی شرایط پرداخت بصورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک در امالک غیر متصرف( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.
ب( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد  شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد  

استان اصفهان  آدرس و تلفن نمایندگی: خیابان شهید صدوق شمالی نبش کوچه مسجد الرضا ساختمان بانک ملت طبقه چهارم اداره ساختمان تلفن : 36635190  - 031-36630823

کاربریکد شناسهردیف
متراژ )متر مربع(

شرایط مبلغ با احتساب تخفیفقیمت پایه
توضیحاتآدرسفروش

اعیانعرصه
با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت دارای چاه آب می باشد متراژ عرصه و اعیان تقریبی می باشدکاشان - جاده قمصر - روبروی شهرک 22 بهمن - خیابان همت - فرعی 5نقد14797217517,519,280,00015,767,352,000صنعتی1305163

استان چهارمحال بختیاری    آدرس و تلفن نمایندگی: شهر کرد خیابان حافظ نبش خیابان یاسر مدیریت شعب بانک ملت - 038-33354104

کاربریکد شناسهردیف
متراژ )متر مربع(

شرایط مبلغ با احتساب تخفیفقیمت پایه
توضیحاتآدرسفروش

اعیانعرصه

110159
مسکونی- 

تجاری
با وضعیت موجود دارای متصرف )مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار میباشد(چهار محال و بختیاری فارسان  خ امامزاده  نقد158.75794,001,700,0003,601,530,000

با وضعیت موجود دارای متصرف )مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار میباشد(چهار محال و بختیاری سلمان شهرک ابوذر خ ابوذر کوچه 33 پالک 6نقد437.441681,900,000,0001,710,000,000مسکونی23528
استان سمنان     آدرس و تلفن نمایندگی: سمنان بلوار 17 شهریور مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان طبقه سوم اداره تدارکات و ساختمان تلفن:  33331372- 023-33337256

کاربریکد شناسهردیف
متراژ )متر مربع(

شرایط مبلغ با احتساب تخفیفقیمت پایه
توضیحاتآدرسفروش

اعیانعرصه

گرمسار جاده تهران سمنان بعد 2راهی پلیس راه  جاده داوود آباد انتهای جادهنقد15543.5538507,459,900,0006,713,910,000صنعتی13211

با وضعیت موجود دارای ماشین آالت ملک مشتمل بر2پالک می باشد یکی از پالکها سندمالکیت اخذ 
شده و دیگری دردست اقدام است، ظاهرًا حدود 5 هزارمتر مساحت کم است پالک ثبتی 64.35 

مساحت 14356.25 متر مربع و پالک ثبتی 64.182 به مساحت1187.30 متر مربع متراژ عرصه و اعیان 
تقریبی می باشد

 با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت متراژ عرصه و اعیان تقریبی می باشدمیدان امام حسین خیابان علویان خیابان وادی السالم کشتارگاه سمناننقد10000912.52,650,000,0002,385,000,000صنعتی26908
با وضعیت موجود ملک بصورت مرغداری و انبار متروک بوده متراژ عرصه و اعیان تقریبی می باشدشاهرود روستای گرجی زمین معروف به محوطه کنار راه قنات پاییننقد712012731,490,900,0001,341,810,000صنعتی37137

نقد2001751,350,000,0001,215,000,000مسکونی47177
قلعه نو گرمسار شهرک فرهنگیان خیابان شهید جعفری کوچه دانش 3 قطعه 5 

جنوبی
با وضعیت موجود دارای متصرف

 با وضعیت موجود کاربری ملک بصورت زراعی می باشد.جاده یونس آباد نرسیده به پل اتوبان سمت چپ روبروی دامداری آقای صفرینقد37500937,500,000843,750,000زمین58193

610070
مسکونی-

تجاری
سمنان میدان بهشتینقد38517505,291,667,0004,762,500,300

 با وضعیت موجود ملک مشاعی ) 3.5 دانگ از ششدانگ( عرصه 385 متر مربع و اعیان شامل 
زیرزمین قبال بصورت رستوران و طبقه همکف شامل 4 باب تجاری و فروشگاه فاقد ارزش سرقفلی 

می باشد و طبقات اول و دوم و سوم با کاربری مسکونی جمعًا 5 واحد مسکونی میباشد 
استان سیستان و بلوچستان    آدرس و تلفن نمایندگی: زاهدان خ آزادی روبروی پارک شهر ساختمان مدیریت شعب بانک ملت اداره تدارکات و ساختمان طبقه دوم تلفن:  054-33254683

کاربریکد شناسهردیف
متراژ )متر مربع(

شرایط مبلغ با احتساب تخفیفقیمت پایه
توضیحاتآدرسفروش

اعیانعرصه

11855
تجاری-
اداری-

مسکونی
با وضعیت موجودایرانشهر شهر بمپور میدان امامنقد323.699438,645,400,0007,780,860,000

210993
مسکونی- 

تجاری
با وضعیت موجود عرصه دارای اصالحی می باشدمیرجاوه خیابان امام خمینی )پیشاهنگ(نقد3609707,000,000,0006,300,000,000

استان فارس        آدرس و تلفن نمایندگی: شیراز بلوار چمران ساختمان مدیریت شعب بانک ملت اداره تدارکات و ساختمان تلفن: 36269316 - 071-36269340

کاربریکد شناسهردیف
متراژ )متر مربع(

شرایط مبلغ با احتساب تخفیفقیمت پایه
توضیحاتآدرسفروش

اعیانعرصه

شیراز-بلوار فرصت-کوچه 29-قطعه دوم سمت راستنقد2493771,845,000,0001,660,500,000مسکونی111002
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 123 سهم از 276 سهم(، عرصه وقف می باشد، متصرف 

دارد، مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد 
 با وضعیت موجود، متصرف دارد، مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشدشیراز بلوار ارتش - خ کارگر - خ ظریف کار کوچه 14 درب سوم سمت چپنقد385.51993,200,000,0002,880,000,000مسکونی2304624

فارس - شیراز - بلوار عدالت - روبروی زندان عادل آبادنقد296041.528,232,480,00025,409,232,000 مسکونی3304604
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 95.38 سهم از 100 سهم (، متصرف دارد، مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد ، دارای 41.5 متر اعیان می باشد

فارس - جهرم - بلوار رهبری- روبروی جاده صادق آباد سردخانه جهرمنقد14380.5523324,783,725,00022,305,352,500صنعتی4304605
 با وضعیت موجود، متصرف دارد، مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد، ارزیابی 

بدون احتساب ماشین آالت است ، متراژ عرصه و اعیان تقریبی می باشد 
 با وضعیت موجود، متصرف دارد، مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشدفارس - شیراز - میانرود خ ایثار میدان شقایق - کوچه 2 - انتهای کوچهنقد14475.51,400,000,0001,260,000,000مسکونی5304553

نقد90.361,450,000,0001,305,000,000قدرالسهممسکونی6304575
شیراز - شهرک میانرود - بلوار روز بهان - بلوار بهارستان غربی - سمت چپ - 
بین خیابان شقایق و نیلوفر - ساختمان ایلیا بلوک سمت راست - مجتمع پارسی 

بلوک 122
 با وضعیت موجود، متصرف دارد، مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد

نقد2504.6654212,095,476,19010,885,928,571مسکونی7304550
فارس - شیراز - شهر جدید صدرا- بلوار البرز - کوچه البرز یک - درب از 

ساختمان فیمابین مجتمع مسکونی سهند و مجتمع مسکونی شمیم
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 6.865 سهم از 21 سهم (، متصرف دارد، مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد

شیراز،خیابان رودکی،روبروی کوچه 1،مجتمع بزرگ رضا،واحد جنوب شرقینقد141394,740,000355,266,000قدرالسهممسکونی8305626
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 23.22 سهم از 100 سهم (، متصرف دارد، مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد

شیراز-بلوارمدرس-بلوارغدیر-خیابان شجاعی-کوچه4نقد498.6650.3112,483,450,00011,235,105,000تجاری9305678
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 92.47 سهم از 100 سهم( ، متصرف دارد، مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد 

شیراز-بلوارمدرس-بلوارغدیر-خیابان شجاعی-کوچه 4نقد60044712,884,900,00011,596,410,000تجاری10305679
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 81.55 سهم از 100 سهم( با احتساب سرقفلی، متصرف 

دارد، مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد 

شیراز،بلوار عدالت،خیابان پوربیرک،کوجه 8،پالک20نقد290757.74,859,800,0004,373,820,000مسکونی11305506
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 44.18 سهم از 100 سهم (، متصرف دارد، مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد ، 10 متر اصالحی عرصه دارد سند نیاز به اصالح دارد

شیراز بلوار فرصت شیرازی کوچه یک سمت راست پالک 12 کدپستی 7157817351نقد460286.52,554,930,0002,299,437,000مسکونی12305515
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 45.22 سهم از 100 سهم (، متصرف دارد، مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد ، عرصه اوقافی اخذ مجوز اوقاف بعهده خریدار می باشد

شیراز، بلوار پاسداران،خیابان سبحان،بلوک 92،طبقه یک جنوب شرقنقد96.89963,160,000866,844,000قدرالسهممسکونی13305562
 با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 43.78 سهم از 100 سهم (، متصرف دارد، مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد ، عرصه اوقافی اخذ مجوز اوقاف بعهده خریدار می باشد
استان قم   آدرس و تلفن نمایندگی: قم خ امام خمینی جنب پمپ بنزین مدیریت شعب استان قم طبقه سوم اداره تدارکات و ساختمان تلفن: 3 و 025-36708020

کاربریکد شناسهردیف
متراژ )متر مربع(

شرایط مبلغ با احتساب تخفیفقیمت پایه
توضیحاتآدرسفروش

اعیانعرصه
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.پردیسان فاز اداری خ سبالن )ژاله( سبالن 14 پالک 15نقد1803043,070,000,0002,763,000,000مسکونی13431

قم - منطقه سلفچگان - میدان امام خمینی - خ صنعت 2نقد12507863,987,700,0003,588,930,000صنعتی26384
با وضعیت موجود ماشین آالت سنگین در ملک موجود بوده و متعلق به غیر می باشد متراژ عرصه و 

اعیان تقریبی می باشد
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.خ ایستگاه خ بوعلی کوچه 22 پالک 202نقد143.102784,140,000,0003,726,000,000مسکونی36582

ساالریه - اقاقیا - کوچه 7 - پالک 36نقد301.2650.210,434,187,5009,390,768,750مسکونی4305611
با وضعیت موجود دارای متصرف ملک مشاعی )سهم بانک 151.77 سهم مشاع از 240 سهم عرصه و 

اعیان( مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.ساالریه خ سجاد شرقی مجتمع بوستان طبقه دوم واحد 2نقد88.102,650,000,0002,385,000,000قدرالسهممسکونی5304540
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.سی متری کیوانفر بیست متری مطهری کوچه 18 پالک 16نقد1401002,420,000,0002,178,000,000مسکونی6304491

75 متری عماریاسر - خیابان پیام نور - کوچه نور 13 - پالک 2نقد135.52,146,122,3951,931,510,156قدرالسهممسکونی7304570
با وضعیت موجود دارای متصرف ملک مشاعی )سهم بانک 171.94 سهم مشاع از 240 سهم عرصه و 

اعیان( مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

نقد2055,543,333,3334,989,000,000قدرالسهممسکونی8304803
قم - انتهای 45 متری صدوق - خیابان بهشت - نبش کوچه 5 - پالک 55 ساختمان 

بهشت - طبقه اول - واحد 4
با وضعیت موجود دارای متصرف ملک مشاعی )سهم بانک 166.3 سهم از 240 سهم (مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.


