
 آگهي فروش امالك بصورت مزايده
 سازمان اموال و امالك ستاد

و روز  17الي  8همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت  03/11/1400شنبه مورخ  يکتا پايان روز  22/10/1400مورخ  چهارشنبهلذا متقاضيان خريد امالك مي توانند از روز  ، گرددمزايده كتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرايط و تسهيالت مناسب به شرح جداول ذيل اعالم مي ششمینصد و  برگزاري       

 قابل رويت مي باشد.   s.ir-www.ssaهمچنين به آگاهي مي رساند اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت به نشاني  هاي ذيل مراجعه نمايند. صبح ) صرفاً در محل بازگشايي پاكتها به شرح توضيحات ذيل( جهت اطالع از شرايط و دريافت اوراق شركت در مزايده به محل 45/10الي  8از ساعت  04/11/1400مورخ  دوشنبه

 :مالحظات

 يک الي شنبهچهار در روزهاي ملكیمت پايه ق %5به میزان  بدون پشت نويسي 14003127610ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به کد شناسه ملي در وجه چك رمزدار هاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يک فقره  اخذ درخواست -1

 صرفاً در محل بازگشايي پاكتها صورت مي پذيرد. 11الي  8از ساعت  04/11/1400 مورخ دوشنبه  روزهاي پيشنهادي در  شايان ذكر است اخذ درخواست ؛ساعات تعيين شده صورت مي پذيرد درو  03/11/1400تا  22/10/1400 مورخه هاي شنبه

 : نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط ) بدون كارمزد( جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مي باشد -2
 

 

 

 

 

 

 زمان تحويل ملک به حصه نقدي )پيش پرداخت( اضافه خواهد شد. %10امالك و اراضي كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ در خصوص  :1تبصره 

 ق مي گردد.وموجب برخورداري از تخفيف پرداخت نقدي به شرح جدول ف )سررسيد اولين قسط(به مدت سه ماه حداكثر حصه غير نقدي( به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه پرداخت تتمه ثمن معامله ) :2تبصره

 ت مفاد فرم شركت در مزايده الزامي مي باشد.رعاي -3

 اعتبار ساقط مي باشد.، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه پردهپيشنهادات فاقد س -4

 ه و اعيان، مساحت كل ششدانگ است(.متراژ مندرج در ستون عرصحظات قيد گرديده ششدانگ مي باشد )شايان ذكر است كليه امالك عرضه شده به استثناء مواردي كه سهم عرضه شده در ستون مال -5

ه و يا عدم ارائه آن از سوي حوزه هاي مراه فرم تقاضاي شركت در مزايده الزامي است. بديهي است هرگونه ادعايي مبني بر عدم اطالع يا عدم قرائت يا عدم امضاء اين فرم الحاقياخذ فرم الحاقيه پيرامون اطالعات تکميلي امالك و امضاء و تحويل آن به ه -6

 اجرايي قابليت استماع ندارد.

 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد. 11رأس ساعت  04/11/1400مورخ  دوشنبههاي ارائه شده در روز  بازگشايي پاكت -7

 ه ، ابالغ از طريق سامانه ثنا نيز معتبر و مالك عمل خواهد بود.وه بر نشاني اقامتگاه قراردادي مندرج در ماده يک مبايعه نامضمن ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاييه ، هنگام تنظيم مبايعه نامه ، ارائه برگ ثبت نام در سامانه ياد شده الزامي مي باشد. ضمناً عال -8

 كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از ملک مورد درخواست الزامي است. -9

 در محل هاي تعيين شده مي باشد. 04/11/1400صبح روز دوشنبه مورخ  45/10ت در مزايده صرفاً تا ساعت شايان ذكر است مهلت تهيه اوراق شرك -10

 ( در محل هاي تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.05/11/1400وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن در اولين روز اداري پس از اعالم نتايج )سه شنبه مورخ  -11

 سازمان اموال  و امالك ستاد                                                                                                                                                                                                   

   در صفحه بعد لیست امالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مي باشد  04/11/1400مورخ   دوشنبه روز 11تا ساعت   22/10/1400  مورخ چهارشنبهاز روز   مهلت شرکت در مزايده      

 

 شماره تلفن دورنويس آدرس نمايندگي نام نمايندگي رديف

 077 – 33533355و  33538066و 33538068و  33538089  33559174 16نبش بهارستان  –خیابان شهید عاشوری  –بوشهر  (اداره کل)بوشهر  1

 077 - 37220911 37220911 ساختمان دو طبقه طرح آجر قهوه ای  -جنب دارالقرآن الهادی -پشت مدرسه ایثارگران  –انتهای بلوار دارایی  –کنگان  (شعبه)کنگان  2

 تخفیف  پرداخت  نقدي حصه غیر نقدي )باقیمانده در اقساط ...( تحويل ملكزمان  حصه نقدي )پیش پرداخت( شرايط  پرداخت )گروه(

 % 12 ماهه  15در اقساط  % 45 % 10 % 45 الف

 % 14 ماهه 21در اقساط  % 50 % 10 % 40 ب

 % 16 ماهه 27دراقساط  % 60 % 10 % 30 ج

 % 17 ماهه 30دراقساط  % 70 % 10 % 20 د

http://www.ssa-s.ir/
http://172.16.2.8:7003,118302022561,PDF.TextOperations,118303985686



 

 

 بوشهر

 

 
 

شماره  آدرس رديف

 پرونده

 نوع 

 ملك

 متراژ  کاربري 

 عرصه

متراژ 

 اعیاني

مبلغ پايه مزايده 

 )ريال(

شرايط 

 پرداخت

 توضیحات

کوچه  –بلوار جانبازان )بیسیم(  –میدان امام )ره(  –بوشهر  1

 واحد سمت چپ )شرقی( –طبقه همکف  – 5الله 

 .می باشد یالزام هیالحاق فرم لیتکم د 28.500.000.000 161.64 . مسکونی آپارتمان 926

 کوچه –( میسیب) جانبازان بلوار –( ره) امام دانیم – بوشهر 2

 (یشرق) چپ سمت واحد – اول طبقه – 5 الله

 .می باشد یالزام هیالحاق فرم لیتکم د 28.500.000.000 161.64 0 مسکونی آپارتمان 927

نبش فرعی  –خیابان کردی زاده  –کوی خواجه ها  –بوشهر  3

 دوم سمت چپ

 متری می باشد. 3ملک از حد شمال شرقی دارای پخ  ج 28.092.000.000 144 216 مسکونی خانه 764

ابتدای بلوار شهید  –میدان محمد رسول اهلل )ص(  –عسلویه  4

 قطعه یک –قاسم سلیمانی 

 .می باشد یالزام هیالحاق فرم لیتکم ج 22.633.650.000 . 502.97 فضای سبز زمین 841

ابتدای بلوار شهید  –میدان محمد رسول اهلل )ص(  –عسلویه  5

 قطعه دو –قاسم سلیمانی 

 .می باشد یالزام هیالحاق فرم لیتکم ج 22.711.500.000 0 504.70 فضای سبز زمین 842

روبروی  –منتهی علیه بلوار شهدای نیروی انتظامی  –خورموج  6

 CNGجنب ایستگاه گاز  –پارک مفتون 

 خدمات محله  زمین 648

 گذر

مترمربع مشاع از  2994.11مورد واگذاری  د 9.000.000.000 0 7984.30

 .می باشدو تکمیل فرم الحاقیه الزامی  بودهششدانگ 

انتهای شرقی خیابان  – 3فاز  –شهرک بسیجیان  –خورموج  7

 متری 10کوچه اول  –سمت چپ به طرف شمال  –متری  20

 مسکونی  زمین 887

 فضای سبز 

مسکونی و فضای  ،کاربری ملک برابر نقشه تفصیلی  ب 6.120.000.000 0 204

 سبز می باشد.

مجتمع  – 8کوچه شفا  –خیابان ابن سینا  –بهمنی  –بوشهر  8

 9واحد  –طبقه دوم  –مسکونی سپنتا 

 .می باشد یالزام هیالحاق فرم لیتکم ب 4.095.000.000 58.50 0 مسکونی آپارتمان 762


