
اعيانعرصه

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 50%3102 8962 11,500,000,000021   اداری112/12لذر السْنیه ٍاحذ دفتر وار33467/25604ٍاحذ - عثمِ ّوىف  - 54ج - خ شْیذ رحیوی - تاالتر از ًیایش - خ ٍلیعصر تْراىتْراى1

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%0253 106 1,900,000,0000910          تجاری76/20لذر السْن یه تاب هغاز3996/886ٍ1074/4193ُ هجتوع زرتشت65ًثش جٌَتی عذالت - خ ًاّارخَراى- حافظیِگرگاىگرگاى2

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%1,870,000,000          هسىًَی78/25لذر السْن یه تاب آپارتواى575/9162ٍاحذ - 3عثمِ -343 تلَار هعلن رٍترٍی استاًذاری آپارتواى پالن رشت3

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%5,380,000,000          هسىًَی450133/26 یه تاب آپارتواى55/2193 گلسار تلَار گیالىرشت4

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%2,050,000,000          اداری68/85لذر السْن یه تاب آپارتواى1/158/2693ٍاحذ اٍل- عثمِ دٍم - ساختواى پاسارگاد - اتتذای خ هصذق - هیذاى هعلن هیا5ًِ

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%860,000,000             هسىًَی104/15لذر السْن یه تاب آپارتواى1-223عثمِ ّوىف- هجتوع گلْاهراغ6ِ

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%1,320,000,000          هسىًَی77/60لذر السْن یىثاب آپارتواى8845  /2788عثمِ دٍم رٍی ّوىف - 16ًثش جْاد - خیاتاى جْادورهاى7

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%1,260,000,000          هسىًَی72/90لذر السْن یىثاب آپارتواى2788/8846عثمِ اٍل رٍی ّوىف- 16ًثش جْاد - خیاتاى جْادورهاى8

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%1,670,000,000          هسىًَی68/68لذر السْن یىثاب آپارتواى1180-1334-1179-106/1333(4لغعِ)ٍاحذ شرلی- عثمِ اٍل- رٍترٍی دفتر هروسی ّوا- شْر ًوایش- تلَار اهام خویٌیتٌذرعثاس9

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%1,640,000,000          هسىًَی67/11لذر السْن یىثاب آپارتواى106/1792(3لغعِ)ٍاحذ غرتی - عثمِ اٍل- رٍترٍی دفتر هروسی ّوا- شْر ًوایش- تلَار اهام خویٌیتٌذرعثاس10

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%1,900,000,000          هسىًَی102/60لذر السْنششذاًگ یه تاب آپارتواى1293/103/684عثمِ اٍل- 9پالن - وَچِ ًشاط- خیاتاى صفری11

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%1,900,000,000          هسىًَی102/60لذر السْنششذاًگ یه تاب آپارتواى1293/103/685عثمِ دٍم- 9پالن - وَچِ ًشاط- خیاتاى صفری12

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%1,740,000,0009144452161          هسىًَی92/80لذر السْنششذاًگ یه تاب آپارتواى2279/3/6/2/7/15ٍاحذ- عثمِ اٍل- هجتوع آٍا-تاالتر از فلىِ هخاترات پیش گلفرٍشی حیذر تاتا (جٌة حیذر تاتا) خ ترق ارٍهیِآررتایجاى غرتی13

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%9943 581 1,650,000,0000912          هسىًَی78لذر السْن یه تاب آپارتواى2427/4ٍ2264/29/34عثمة اٍل- 74پالن -  تلَار شْیذ هذرس لسٍیيلسٍیي14

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%9665 372 0915         2,500,000,000تجاری ٍ هسىًَی144/37230ششذاًگ یه تاب هغازُ ٍ هسىًَی264/243/1110/3352پالن - 5ًثش خرهشْر - خیاتاى خرهشْراسفرایيخراساى شوالی15

 ها12ًِّمذ ٍ الثالی الساط 30%9731 351 1,600,000,0000918هسىًَی94/88----ششذاًگ یه تاب آپارتواى2143/505ٍ878خ شْذاء سِ راُ اهیروثیر ًثش وَچة فراّاًی ساختواى چْارم عثمة اٍلهالیرّوذاى16
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. تاز خَاٌّذ شذ225 صثح در هحل دفتر هروسی شروت تیوِ سیٌا ٍالع در تْراى، تلَار هیرداهاد تعذ از خیاتاى ًفت شوالی پالن 10 ساعت 1395/10/04پاوت ّا در رٍز شٌثِ هَرخ 

.تىویل ٍ تحَیل فرم شروت در هسایذُ

.هتماضی تایذ فرم تىویل شذُ شروت در هسایذُ را ظرف هْلت همرر در پاوت درتستِ هغاتك تا شرایظ شروت در هسایذُ تِ صَرت حضَری ٍ یا از عریك پست سفارشی تحَیل دتیرخاًِ هروسی شروت تیوِ سیٌا تِ آدرسی وِ لثال رور شذُ تحَیل دادُ ٍ رسیذ دریافت ًوایٌذ

مشخصات نوع ملك
مساحت

شرايط پرداختكاربري پالک ثبتي

گیالى

آررتایجاى شرلی

ورهاى

ّرهسگاى

(ريال)قيمت پايه 

:  نحوه و شرايط شركت در مزايذه

.لیوت پایِ اهالن عثك شرایظ هسایذُ% 5تَدیع سپردُ شروت در هسایذُ هعادل 

 (سهامی عام)مزایده عمومی فروش امالک شرکت بیمه سینا  آگهی

 نوبت دوم

متقاضیان می توانند طبق  . ماهه اش طسیق مصایده عمومی به فسوش بسساند12نقد و مابقی دز اقساط % 30دزنظس دازد تعدادی اش امالک ماشاد خود زا به صوزت ( سهامی عام)بیمه سینا  شسکت

دبیسخانه مسکصی شسکت بیمه سینا مساجعه  225 الکاطالعات مندزج دز جدول ذیل جهت اخر مدازک به دفتس مسکصی شسکت بیمه سینا واقع دز تهسان، بلواز میسداماد بعد اش خیابان نفت شمالی  پ

 .مدازک زا دزیافت نمایند  www.sinainsurance.co.ir و یا اش طسیق سایت شسکت بیمه سینا به آدزس . نمایند

 (سهامی عام)بیمه سینا  شرکت


