
 

مداد(ا  50 مستغالت )مزایده شماره الک وـروش فوق العاده امـف
ـ  منطقه جنـو   دفتر فروش امالک  ـ  اراضـت متعقـب  ـه  ـود را از  ریـب       جودادی از امـالک مسـنونتجعراری  در نظـر دارد عع  ده کتبـت  ـا  ـ رگـزاری مزای

 .فروش  رساند دون دریافت کارمزد  ه  اط وـقد  و اقسـط نـرایـش

شـرایط  شـرکت در مزایـده و     لذا متقاضیان  میتوانند   رای  ازدید از امالک مورد نظـر و کسـ   ا التـات  ی ـتر از ن ـوه   رگـزاری  مزایـده و ا ـذ   ـر           

از سـاتت   18/03/1401عـاریخ   و 15الـت  8از سـاتت    ععطیـ(( همـه روزه ) ـه جـز ایـا       17/03/1401 لغایت 04/03/1401  دریافت اسناد  مزایده  از  عاریخ

  ه دفتر فروش امالک مراجعه و یا مدارک و فر  های مر و ه را از سایت معرفت شده ا ذ نمایند. 11الت  8

 : تظاــالحــم

را  ـت کـد  ـاننت در وجـه مرتمـ         ـود درصـد قیمـت یایـه مزایـده مقـد مـوردنظر        5ای  ه میزان  متقاضیان  رای شرکت در مزایده میبایست سپرده (1

 رسید دریافت نمایند. فروش امالک منطقه نموده وع وی(  واحد  عهیه واقتصادی کمیته امداد 

فـر  اماـاش شـده شـرایط شـرکت در مزایـده را        )قرمز رنگ( را  ه همـراه فـر  عنمیـ( شـده یی ـنهاد قیمـت و       متقاضیان مت  ایست رسید سپرده ما وذه  (2

ـ عـا یـد سـاتت قبـ( از  ـاز گ ـایت        یس از درج فقط نا  و نا   ـانوادگت متقاضـت   ـر روی  ن     ات قرار داده ویی نهاد  دا ( یاکت مخصوص  دا ـ(  ج ت ایاک

 ا ته شود.صندوق یی نهادات اند

 مختار است .  ه هر شن( مراز و یا ا طال  ن  چنین عمدید مهقت مزایده( فروشنده در رد یا قبول ید یا کقیه یی نهادات واصقه و هم3

ی شـرکت در مزایـده کـه از  ریـب دفتـر      رتایـت ماـاد فـر  هـا      و  عنمیـ(   درجه اتتبار سـاقط و  م روط از مبهم و ویا مخدوش  یی نهادات فاقد سپرده و (4

 فروش ارائه میگردد الزامت است.

 حقوقت مت  ایست ذی( فر  شرایط شرکت در مزایده را  ه مهر و امااش مسئولین ذیر ط  رسانند.( متقاضیان دارای شخصیت 5

چ ادتـائت از  ـر    تد  حاـور هـر یـد یـا کقیـه شـرکت کننـدگان موجـ  هـی          در جقسه مزایده  زاد است و انحاور کقیه شرکت  کنندگان یا نماینده  ن (6

 . نان نخواهد  ود

متقاضیان م تر   ه ا التات مندرج در ستون عوضـی ات هـر مقـد عوجـه وضـمن رتایـت ماـاد منـدرج در  ـر  شـرایط شـرکت در            عوصیه مت شود  مؤکداً (7

 . ازدید  ه تم(  ورند مزایده از مقد مورد نظر حتماً

ـ   (قا ( دریافـت  ـوده و از دریافـت کـد هـای       کد صیادصادره از سوی  اند ها )دریافت اقساط  ت کد های (8 سـاته   هـای قـدیمت و  ا  مر ـوط  ـه حس

 . اشیم معذور مت

 درصد عخایف  ه ما ذ سال  واهد شد .17  (در صورت یردا ت نقدی الباقت ثمن معامقه م مول9

 .تودت داده  واهد شدروز کاری  5ضت حداکثر ظر  مدت  رنده ن دن در مزایده سپرده متقا(در صورت 10

 : مــهـــم

 دفتر فروش امالک – 34کوکه  –ر جن   اند مقت شعبه کوث –کریم  ان زند   قوار -دفتر فروش امالک امداد  ه ن انت : شیراز 

        www.ecemdad.ir درس اینترنتت :           071    32308152 –  32352357       عقان های عماس :
                   امالک امداددفتر فروش         م (  رگزاری مزایده :   13:30  ساتت      18/03/1401:مزایده  اریزمان  رگز

 منطقه جنو  50مزایده  واحد های عرارییست ل

  منطقه جنو  50لیست امالک مزایده  

 50مزایده شرایط فروش 
 .و دکوراسیون نیز متعقب  ه مستاجر مت  اشد  وده درصد مبقغ قرارداد(50)م روط  ه وصول  ید ماه یس از انعقاد قرارداد حداق(ع وی( واحدهای مرتم   فتا  فارس که هم اکنون دارای مستاجر مت  اشد ج   - 1

 واحدهای عراری  فتا  فارس  ه صورت ععهد  ه  واگذاری سرقاقت یس از عسویه کام(  مت  اشد.  -2

 . ریدار مت  اشد ه تهده  50 هر گونه  رح شهرداری و رف  عصر  احتمالت امالک ارایه شده در مزایده  -3

 رف  عصر   ر تهده  ریدار مت  اشد. 27ردیف  -4

 است. در منطقه دژ انت قرار گرفته 48ردیف   -5

 شماره انبار شماره قطعه ردیف
  درس

 

 مساحت

 متر مر  

 مساحت انبار

 متر مر  
 شرایط یردا ت عوضی ات  کار ری

ماهیانهاجاره   

 سهم مالنانه

 )ریال(
 

 شرایط ع وی(
 قیمت یایه مزایده

 )ریال(

1 49 56B  3.720.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 7 32.12 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 
 18.564.800.000 درصد 50یردا ت 

2 52 60B  18.800.870.000 درصد 50یردا ت  3.770.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 6.33 22.75 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 

3 59 53C  16.482.940.000 درصد 50یردا ت  3.300.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 8.78 24.75 مرتم  اداری عراری  فتا  فارسمعالت   اد  –شیراز 

4 60 73B  4.240.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  عراریسرقاقت  6.66 30.48 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 
 18.566.820.000 درصد 50یردا ت 

5 65 82B  22.554.200.000 درصد 50یردا ت  4.520.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35 تمومت بقه یارگینگ  2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 9.62 40.94 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 

6 316 22C  2.630.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 11.44 20.79 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 
 13.107.380.000 درصد 50یردا ت 

7 319 38C  15.407.240.000 درصد 50یردا ت  3.090.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 9.88 24.68 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 

8 321 26A  22.014.240.000 درصد 50یردا ت  4.410.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 10.2 34.64 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 

9 324 46C  12.907.810.000 درصد 50یردا ت  2.590.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 9.84 22.13  فتا  فارسمعالت   اد مرتم  اداری عراری  –شیراز 

10 369 63B  27.097.860.000 درصد 50یردا ت  5.420.000 ماه 24% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –یارکینگ ا تصاصت فاقد  سرقاقت عراری 16.14 43.56 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 

11 374 83A  17.383.520.000 درصد 50یردا ت  3.480.000 ماه 24نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت % 35  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  سرقاقت عراری 6.74 27.78 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز 

 20.453.800.000 درصد 50یردا ت  -      ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30 دارای یارکینگ ا تصاصت ش دانگ مالنیت وسرقاقت عراری - 31.22  یا ان اردیبه ت ج  رج النترونید –شیراز  - 4 12

 16.473.600.000 درصد 50یردا ت  - ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30 فاقد یارکینگ ا تصاصت ش دانگ سرقاقت عراری - 37.44  یا ان اردیبه ت ج  رج النترونید –شیراز  - 12 13

 9.137.700.000 درصد 50یردا ت  - ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30 فاقد یارکینگ ا تصاصت سرقاقت عراریش دانگ  - 23.43  یا ان اردیبه ت ج  رج النترونید –شیراز  - 31 14

 8.669.100.000 درصد 50یردا ت  -      ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30 فاقد یارکینگ ا تصاصت ش دانگ سرقاقت عراری - 23.43  یا ان اردیبه ت ج  رج النترونید –شیراز  - 41 15

 26.000.000.000 درصد 50یردا ت  - ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30 دارای یارکینگ ا تصاصت ش دانگ مالنیت وسرقاقت عراری - 50.12  یا ان اردیبه ت ج  رج النترونید –شیراز  - 46 16

 7.731.900.000 درصد 50یردا ت  - ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30 فاقد یارکینگ ا تصاصت ش دانگ سرقاقت عراری - 23.43  یا ان اردیبه ت ج  رج النترونید –شیراز  - 61 17

 32.000.000.000 درصد 50یردا ت  - ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30 ا تصاصتدارای یارکینگ  ش دانگ مالنیت وسرقاقت عراری - 72.96  یا ان اردیبه ت ج  رج النترونید –شیراز  - 74 18

 59.531.160.000 درصد 50یردا ت  - ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  دفتر کار 41.88 99.18 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز  170و169 401 19

 40.654.300.000 درصد 50یردا ت  - ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  دفتر کار 28.2 62.75 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز  186و168 418 20

 38.303.060.000 درصد 50یردا ت  - ماه 18% نقد ما قت   ه صورت اقساط  ه مدت 30  بقه یارگینگ تمومت 2 –فاقد یارکینگ ا تصاصت  دفتر کار 6.94 72.43 معالت   اد مرتم  اداری عراری  فتا  فارس –شیراز  183 423 21

 )ریال( قیمت یایه مزایده شرایط ع وی( شرایط یردا ت عوضی ات کار ری مساحت ترصه  درس  یالک ثبتت شماره ردیف

 138.330.000.000 درصد 50یردا ت  ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد40  بقه روی همنف 4 یارعمانت  ا ضا طه   مسنونت -زمین  1537 عرکان- قوار اع اد-شیراز 798/2074 22

 154.593.000.000 درصد 50یردا ت  ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد40  بقه روی همنف 4 یارعمانت  ا ضا طه   مسنونت -زمین  1737 عرکان-اع اد قوار -شیراز 800/2074 23

 88.350.000.000 درصد 50یردا ت  ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد40  بقه روی همنف 4 یارعمانت  ا ضا طه   مسنونت -زمین  950 عرکان- قوار اع اد-شیراز 834/2074 24

 12.240.000.000 درصد 40یردا ت  ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 ش دانگ فاای سبز و حریم 408 دروازه قر ن -شیراز 86/664 25

 14.311.440.000 درصد 40یردا ت  ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دو دانگ م اع از ش دانگ فاای سبز و حریم 795.08 دروازه قر ن -شیراز 6/664 26

 120.000.000.000 درصد 40یردا ت  ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 ش دانگ زمین ک اورزی  463750  ی ه زرقان –زرقان  5113 27

 47.664.450.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از  1.5 زمین ک اورزی 317763 دارا  -نو ندگان شمال جاده  ساالته فسا  -فسا  اقیمانده1315 28

 2.089.500.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از  1.5 زمین ک اورزی 13930 دارا  -نو ندگان شمال جاده  ساالته فسا  -فسا 13/1315 29

 2.334.750.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از 3 زمین ک اورزی 15565 سمت راست جاده  ساالته نو ندگان یاسریه –نو ندگان  -فسا 702/1318 30

 2.285.250.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از 3 زمین ک اورزی 15235  ساالته نو ندگان یاسریهسمت راست جاده  –نو ندگان  -فسا 704/1318 31

 3.098.250.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از 3 زمین ک اورزی 20655 سمت راست جاده  ساالته نو ندگان یاسریه –نو ندگان  -فسا 742/1318 32

 1.580.250.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از 3 زمین ک اورزی 10535 سمت راست جاده  ساالته نو ندگان یاسریه –نو ندگان  -فسا 749/1318 33

 1.622.250.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از 3 زمین ک اورزی 10815 سمت راست جاده  ساالته نو ندگان یاسریه –نو ندگان  -فسا 752/1318 34

 5.739.000.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6از دانگ م اع 3 زمین ک اورزی 38260 سمت راست جاده  ساالته نو ندگان یاسریه –نو ندگان  -فسا 762/1318 35

 8.127.150.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از 3 زمین ک اورزی 54181 سمت راست جاده  ساالته نو ندگان یاسریه –نو ندگان  -فسا 765/1318 36

 3.069.000.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از 3 زمین ک اورزی 20460 سمت راست جاده  ساالته نو ندگان یاسریه –نو ندگان  -فسا 773/1318 37

 4.162.500.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ 6دانگ م اع از 3 ک اورزیزمین  27750 دارا  -جاده  ساالته فسا  جنو سمت  –نو ندگان  -فسا 799/1318 38

 16.164.900.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30   اد  تقت شی  ده  ه  اغ معرو   ا   ستان دانگ ید6 زمین ک اورزی 107766 دارا  -روستای ده شی   جنو  جاده  ساالته فسا –نو ندگان -فسا 2/1313 39

 31.484.375.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 21از  ماروز زوج 8سهم  192سهم م اع از 78 زمین ک اورزی 251875 دارا -نو ندگان جنو  وشمال جاده  ساالته فسا -فسا 7/1313 40

 7.229.550.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 21از  ماروز زوج 13سهم  312سهم م اع از 230 زمین ک اورزی 48197 دارا -نو ندگان جنو  وشمال جاده  ساالته فسا -فسا 8/1313 41

 128.981.900.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 21از ماروز  زوج  13سهم  312سهم م اع از 230 ک اورزیزمین  1172562.73 روستای ده شی  دارا -فسامسیر جاده  ساالته  -فسا 9/1313 42

 21.132.171.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 ش دانگ مسنونتجمورد مسیرجک اورزی و  اغداری 3490.71 کوکه فرتت- یا ان ترفان –  اده  284/9961 43

 12.827.182.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 متر مر   م اع 9000از  7893.65  اغ 7893.65 روستای  اغ صاا –  وانات  11/286 44

 43.995.324.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 دانگ  3 مسنونت عراری  متر مر   اتیانت 285.57 352.83 39کوکه  – یا ان اما   –  اده  1111 45

 7.950.000.0000 درصد 60یردا ت ماه 24 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد35 سرقاقت و مالنیت ش دانگ عراری 26.5 یاساژ زمرد  بقه اول-نبش امیری-کهار راه امیری–  ادان  4046ج1052ج1126ج18/1124 46

 6.328.000.000 درصد 60یردا ت ماه 24 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد35 ش دانگ سرقاقت و مالنیت عراری 22.6 یاساژ زمرد  بقه اول-نبش امیری-کهار راه امیری–  ادان  4046ج1052ج1126ج19/1124 47

 1.715.000.000 درصد 40یردا ت ماه 18 مدت  ه اقساط صورت  ه  ما قت %نقد30 ش دانگ منطقه دژ انت 571.52 اروند رم هر جانتهای کوی  ریاجمراورت رود انه  1/106 48


