
آگهی ر و زان     هم 4 سه شنبه 8 اسفند 1396 - شماره 3253

بانک سپه در نظر دارد اموال و امالک تملیکی و مازاد برنیازخود را واقع در استان مازندران از طریق 
برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر ، بازدید 
از امالک ، دریافت شرایط مزایده وتسلیم پیشنهادات خود به ساری –خیابان فرهنگ- تقاطع 

قارن- ساختمان مدیریت بانک سپه- طبقه اول- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
توضیحات و شرایط:

1-جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب 
شماره 477/10098نزد شعبه قارن شاخص 1881به نام درآمد مدیریت الزامی است.

2-مزایده گران باید معادل 5درصد قیمت پایه کارشناسی مندرج در آگهی را به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به حساب 460/910000 نزد شعبه قارن شاخص 1881 واریز و اصل فیش 

واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت دربسته تحویل نمایند.
3-مهلت دریافت اسناد از روز چهارشنبه 96/12/9 تا پایان وقت اداری )ساعت16(روز شنبه 

مورخ96/12/19 می باشد.
4-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری)ساعت16(روز یکشنبه مورخ 96/12/20 

می باشد.
5-بازگشائی پاکت های پیشنهادی در ساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخ 96/12/23 در 

ساختمان مدیریت بانک سپه منطقه مازندران انجام خواهد شد.
مازندران-ساری-خیابان فرهنگ-تقاطع فرهنگ وقارن-ساختمان مدیریت شعب بانک سپه 
منطقه مازندران-طبقه اول-دایره پشتیبانی و ساختمان     شماره تلفن: 011-33302807        

مزایده سراسری فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد
 بر نیاز بانک سپه منطقه مازندران به شماره 16/96

لیست امالک تملیکی قابل فروش مزایده شماره 16 سال 1396

توضیحاتطریقه پرداختاعیانعرصهکاربرینوع ملکقیمت پایهنام مدیونآدرس ملکپالک ثبتینام شعبهردیف

8471فرعی از 44 اصلیآمل1
آمل. خ هراز. آفتاب48 . 

کوچه سحر. مجتمع مهشید. 
ط همکف

علی اکبر خلیلی 
متصرف دارد - دارای پارکینگ و انبارینقد92/03مشاعمسکونیآپارتمان1,520,000,000ارجمندی

8477فرعی از 44 اصلیآمل2
آمل-خ هراز-آفتاب48-

کوچه سحر-مجتمع مهشید-
ط 3شرقی

علی اکبر خلیلی 
متصرف دارد - دارای پارکینگ و انبارینقد145/2مشاعمسکونیآپارتمان2,180,000,000ارجمندی

238فرعی از 2 اصلیآمل3
آمل . خ شهیدبهشتی . 

بلوارآیت اله میرزاهاشم آملی. 
جنب قالی فروشی 

سعید صالحی 
تخلیه - دارای بنا بصورت انباری تجارینقدواقساط291/20210مسکونیساختمان5,500,000,000عیسی

1806فرعی از644 اصلیساری4
ساری .خ فرهنگ. کوی سعدی. 
کوچه عرفان. ساختمان بهاران. 

ط 1غربی

منوچهر
مجتمع مسکونی 8واحدی وتخلیه میباشدنقدواقساط127/2مشاعمسکونیآپارتمان2,127,000,000معصومی فر

1807فرعی از644 اصلیساری5
ساری .خ فرهنگ. کوی سعدی. 
کوچه عرفان. ساختمان بهاران. 

ط 1شرقی

منوچهر
مجتمع مسکونی 8واحدی وتخلیه میباشدنقدواقساط125/1مشاعمسکونیآپارتمان2,126,000,000معصومی فر

1808فرعی از644 اصلیساری6
ساری .خ فرهنگ. کوی سعدی. 
کوچه عرفان. ساختمان بهاران. 

ط 2غربی

منوچهر
مجتمع مسکونی 8واحدی وتخلیه میباشدنقدواقساط125/8مشاعمسکونیآپارتمان2,165,000,000معصومی فر

1809فرعی از644 اصلیساری7
ساری .خ فرهنگ. کوی سعدی. 
کوچه عرفان. ساختمان بهاران. 

ط 2شرقی

منوچهر
مجتمع مسکونی 8واحدی وتخلیه میباشدنقدواقساط123/9مشاعمسکونیآپارتمان2,170,000,000معصومی فر

1810فرعی از644 اصلیساری8
ساری .خ فرهنگ. کوی سعدی. 
کوچه عرفان. ساختمان بهاران. 

ط 3غربی

منوچهر
مجتمع مسکونی 8واحدی وتخلیه میباشدنقدواقساط125/8مشاعمسکونیآپارتمان2,231,000,000معصومی فر

1811فرعی از644 اصلیساری9
ساری .خ فرهنگ. کوی سعدی. 
کوچه عرفان. ساختمان بهاران. 

ط 3شرقی

منوچهر
مجتمع مسکونی 8واحدی وتخلیه میباشدنقدواقساط123/9مشاعمسکونیآپارتمان2,229,000,000معصومی فر

بابل. کمربندی امیرکال. جنب 891فرعی از4862 اصلیبابل10
ایران خودرو فرهنگ مهر

شرکت صنعتی 
زمین با بنای احداثی سالن که بصورت کارگاه آهن نقد21381100تجاریساختمان17,200,000,000سگام

فروشی مورد استفاده میباشد

بابل. امیرکال. خیابان نیما3271فرعی از 4861 اصلیبابل11
شرکت صنعتی 
سگام )مسعود 

حیدری(
ساختمان مسکونی در2طبقه روی پیلوت با اسکلت نقد209/3395/5مسکونیساختمان4,700,000,000

بتنی

6986فرعی از19 اصلیبابل12
قائمشهر. خیابان کوچکسرا. 

بعدازمیدان سمت راست. بعد 
از کوچه سیدالشهداء

تجاری ساختمان2,900,000,000شرکت گوهرصدرا
پالک مذکور دارای بنای همکف به مساحت186 نقد237186مسکونی

م م شامل سه باب مغازه و یک واحد مسکونی

بابل. جاده شهید صالحی. 694فرعی از9 اصلیبابل13
شهر گتاب

شرکت ستاره 
نقدواقساط456/44140مسکونیساختمان939,960,000شکیل

یک واحدساختمان مسکونی بمساحت100 م م 
و یک واحد تجاری غیرفعال 40 م م .سهم بانک 

125328سهم مشاع از 240000 سهم که ارزش کل 
ملک1،800،000،000 ریال میباشد

19فرعی از 8 اصلیبابل14
جاده جدیدآمل به بابل. 

روستای آمین آباد. قبل از 
گلستان5

نقدواقساط145مشاعمسکونیآپارتمان266,400,000علی مدد شجاعی

ساختمان دوطبقه تجاری مسکونی که مساحت 
هرطبقه حدود90م م که طبقه همکف یک 

واحدتجاری و پارکینگ و طبقه فوقانی آن 
یک واحد مسکونی میباشد. میزان تملک بانک 

31/967سهم مشاع از 240سهم ازششدانگ عرصه 
و اعیان. ضمنا ارزش کل ملک 1،980،000،000 

ریال میباشد

بابلسر.خیابان شهید چمران 22935فرعی ازیک اصلیبابلسر15
نقدواقساط86/88مشاعمسکونیآپارتمان447,680,000آتنا خوش نظرچمران29. آپارتمان 7 واحدی

ساختمان 4طبقه روی پیلوت مشتمل بر7واحد 
مسکونی که پالک مذکور ط اول واحد جنوبی 

میباشد سهم بانک2633سهم مشاع از7093 سهم 
ششدانگ . ارزش کل ملک 1،206،000،000 ریال 

میباشد.

16422فرعی از یک اصلیبابلسر16
بابلسر. خیابان پاسداران. 

خیابان شهید کاوسی.
 کوچه بهار

نقد937/56330مسکونیساختمان13,200,000,000حسین محمدنژاد

درعرصه ملک ساختمان مسکونی ویالئی  قدیمی 
بمساحت330 م م احداث میباشد و همچنین یک 
واحد تجاری فاقد بهره برداری در قسمت جنوبی 

ملک احداث میباشد.

6.33قائمشهر17
اتوبان ساری قائمشهر. ارطه 

کفشگرکال. نارنجستان4 .
 کوچه اول

شرکت پالست 
نقد429295مسکونیساختمان2,300,000,000برادران مازنی

پالک مذکور یک واحد ساختمان قدیمی همکف 
غیر قابل استفاده به مساحت37م م و یک ساختمان 

2طبقه با قدمت12سال دارد

316فرعی از 51اصلینکاء18
نکاء.روستای چلمردی . بعداز 

حسینیه.خ امام حسین)ع(.
انتهای اولین کوچه سمت راست

ایرج نقوی
    585000000

باکسر10درصد
قیمت پایه

زمین با بنای 
نقدواقساط394/61120مسکونیاحداثی

متصرف دارد.در عرصه ملک یک واحد اعیانی 
مسکونی به مساحت120 م م با قدمت 30سال 

احداث میباشد.


