نوبت اول

آگهی مزایده عمومی بانک کشاورزی استان همدان
مدیریت بانک کشاورزی استان همدان در نظر دارد تعداد  88فقره از امالک مازاد خود را بصورت نقدی و نقد واقساط از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید:

محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد وتحویل پیشنهادها:از ساعت  8الی  14روز پنج شنبه مورخ  97/4/14لغایت روزچهارشنبه مورخ  97/4/27به آدرس همدان-میدان آرامگاه بوعلی -مدیریت بانک کشاورزی
تاریخ ومحل بازگشایی پاکتها :ساعت 9صبح روزشنبه مورخ  97/4/30در آدرس فوق.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :تضمین شرکت در مزایده معادل  % 5قیمت پایه مندرج در آگهی میباشد وبایستی در قالب ضمانتنامه بانکی(به غیر از بانک کشاورزی) یا چک تضمین شده ارائه گردد یا بصورت وجه نقد به حساب بستانکاران شعبه شهید نفیسی یا شعبه مرکزی محل وقوع ملک واریز گردد.
سایر شرایط :بازدید از امالک قبل از شرکت در مزایده برای تمام شرکت کنندگان ضروری میباشد.
حضور پیشنهاد دهندگان در روز باز گشایی پاکتها بالمانع میباشد.
کلیه امالک با وضع موجود بفروش میرسد و در صورت داشتن متصرف  ،تخلیه به عهده خریدار میباشد.
مساحت قید شده در روزنامه مساحت کل ملک بوده و متراژ اعیانی تقریبی میباشد.
بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد.
در صورت خرید اقساطی ملک ،شرایط واگذاری بدین شرح میباشد -1 :میزان پیش پرداخت حداقل  20درصد قیمت پایه میباشد-2 .واگذاری در قالب عقد اجاره بشرط تملیک خواهد بود-3 .حداکثر سقف مدت بازپرداخت  5ساله با احتساب نرخ سود بانکی میباشد -4 .کیفیت بازپرداخت اقساط با توجه به سیستم حسابداری بانک یکی از گزینه های ذیل خواهد بود:
ماهیانه  ،سه ماهه ،شش ماهه ،یک ساله
در خصوص کارخانجات ارائه وثیقه معادل ارزش ماشین آالت الزامی میباشد .
ردیف استان محل

آدرس

نام شعبه

کاربری

نوبت دوم آگهی در روزنامه کارو کارگر مورخ  97/4/20منتشر خواهد شد.
مساحت (متر

پالک ثبتی

وقوع ملک

توضیحات

قیمت پایه (ریال)

مربع)

 1همدان

فیروزان

 2همدان

فیروزان

 3همدان

تویسرکان

 4همدان

اسدآباد

 5همدان

اسدآباد

 6همدان

اسدآباد

 7همدان

اسدآباد

 8همدان

اسدآباد

 9همدان

مالیر

 10همدان

مالیر

 11همدان

اسدآباد

 12همدان

اسدآباد

 13همدان

اسدآباد

 14همدان

جوکار

 15همدان

اسدآباد

نهاوند-منطقه گوشه مسکونی

آدرس

وقوع ملک

عرصه
4048/8

ردیف

استان محل نام شعبه

کاربری

پالک

ثبتی

مترمربع

اعیان

132/06

مساحت

عرصه
115

 519.710.000دارای انشعابات شهری -فروش

 45همدان

همدان -مسکونی

شهید نفیسی

قیمت پایه ( ریال )

توضیحات

15/205

اعیان
250

150

1.079.406.250

ملک مذکور مشاعی به

چاپارخانه-
خیابان 17

میزان  53/14شعیر مشاع از

شهریور-خیابان
کاظمی نژاد-

سرتل-خیابان

 96شعیر میباشد-دارای

 12متری الله-
کوچه شهید

امتیاز آب،برق وگاز-

بهشتی-بن بست
احمدی-
با وضعیت موجود

شهداء
نهاوند-میدان آل مسکونی

3/439/716/374

82/83

82/83

 911.130.000دارای انشعابات شهری -فروش

پالک10
 46همدان

اسدآباد

فروش با وضعیت موجود

اسدآباد-حومه گاوداری

117/1

3000

930

 975,600,000دارای سالن گاوداری،انبار

آقا(فرمانداری)-
علوفه،ساختمان نگهبانی،

خیابان حامد

روستای علی

شرقی-نرسیده به

فاقد انشعابات-فروش با

کوچه شهدای
9

گمنام-پالک 22
تویسرکان-بخش مسکونی

22/1071

با وضعیت موجود
96

96

 528.000.000دارای انشعابات شهری -فروش

آباد
 47همدان

نهاوند

وضعیت موجود

نهاوند-میدان زمین

2548/5

159/70

_

 558,950,000فروش با وضعیت موجود

 17شهریور-

فرسفج-خیابان

بلوار امام

شهید بهشتی-کوچه

حسین (ع)-

نیلوفر-قبل از

کوچه کفراش
با وضعیت موجود

کاروانسرا
اسدآباد-روستای گاوداری

دارای سالن گاوداری،انبار

71/645

11540

1491

1,500,930,000

اسدآباد-روستای زراعی

71

8340

_

150,120,000

اسدآباد -روستای زراعی

107/4

22740

_

پالک ثبتی  71میباشد-فروش
زمین آبی-مجهز به سیستم
716,310,000

اسدآباد -روستای زراعی

107/7

19210

_

اسدآباد -روستای زراعی

107/3

56400

_

2149/1091

200

300

 48همدان

راه -فرعی
نهاوند-بلوار مسکونی

نهاوند

3464/27

350/56

340

3,682,000,000

یک ونیم طبقه-دارای

شهید
علوفه،ساختمان نگهبانی،سیلوی

محمدطالبیان-
امتیازات-فروش با وضعیت

کوی صفی پور-
ذخیره و-......فروش با وضعیت

کوچه شهید
علیرضا بشیری-

موجود

آجین

زمین مذکور مشاعی به

 49همدان

83/89

2924

356

181,891,666

میزان 4/45سهم از 8سهم از

جاده آسفالته

میزان 33.58شعیر مشاع از

 1280سهم از  92سهم و چهار

روستای نیر به

 96شعیر میباشد-دارای

سیزدهم مشاع از  96شعیر
آجین

پالک 72
قروه قروه درجزین -دامداری

موجود
ملک مذکور مشاعی به

 50همدان

کهارد-سمت
درجزین
چپ
کبودراهنگ -دامداری
کبودراهنگ

چاه دستی -امتیاز برق
دویست

5000

_

و-...فروش با وضعیت
ملک مذکور مقدار 750
612,000,000
سهم از سه چهارم از 104
سهم و یک دوم از مورد

آبیاری تحت فشار-فروش با

تقسیم  76شعیر مشاع از

وچهل

یک سهم اراضی آبی 20
شعیر از  96شعیر مشاع
روستای آق تپه میباشد-.

وضعیت موجود

قادر آباد
397,680,318

زمین مذکور مشاعی به میزان

روستای آق تپه
 51همدان

کبودراهنگ

ویک

خیابان امام زراعی

240/526

250000

_

فروش با وضعیت موجود
 1,125,000,000فروش با وضعیت موجود

 63/091شعیر مشاع از  96شعیر
قادر آباد

میباشد-مجهز به سیستم آبیاری
زمین آبی-مجهز به سیستم
1,776,600,000

کبودراهنگ
 52همدان

سامن

سامن-انتهای

کارخانه 8/4/1274

21395

1567

9,903,500,000

خیابان سام
آبیاری تحت فشار-فروش با

وهام-ابتدای

آالت براساس گزارش
خوراک و8/4/114

کارشناس رسمی

روستای طجر-
وضعیت موجود

قادر آباد
مالیر-بلوار آزادی -مسکونی

1,938,750,012

ملک مذکور مشاعی به میزان

 53همدان

سامن

سمت چپ
جاده نهاوند-

کوچه شهید

51/70شعیر مشاع از 96شعیر

یک کیلومتری

دستغیب-ابتدای

میباشد-دارای امتیازات-

روستای

کوچه سمت راست
مالیر -خیابان شهید

فروش با وضعیت موجود
مسکونی

350

2008/6

6,041,666,640

ملک مذکور مشاعی به میزان

آورزمان
 54همدان

خیابان امام

دادگستری -فروش با
دام
کارخانه

9
14/249

9971

976

وضعیت موجود
تحویل وتحول ماشین
3,866,490,000
آالت براساس گزارش
کارشناس رسمی
دادگستری -فروش با

مواد لبنی

کبودراهنگ -گلخانه

9/1531

2800

1280

وضعیت موجود
سازه گلخانه با لوله
1,530,000,000
گالوانیزه و پوشش

 48شعیر و چهار دوازدهم شعیر
رجایی-کوچه

از  96شعیر میباشد-دارای

پالستیک-دارای خانه

روستای

کارگری ،سیستم آبیاری

امتیازات -فروش با وضعیت
670/39

کارگر
اسدآباد-خیابان مسکونی

107/4

247/19

و-...فروش با وضعیت

موجود
_

2,107,495,833

کبودراهنگ کوریجان

ملک مذکور مشاعی به میزان

 55همدان

خیابان امام

کبودراهنگ -گاوداری

240/45/1

5000

485

موجود
ملک مذکور مشاعی به
674,812,500
میزان  71/98شعیر از 96

امام خمینی (ره)-

 26/621سهم از  96سهم

روستای امیر

میباشد-دارای امتیازات -

آباد-راه

شعیر میباشد-دارای

روبروی کتابخانه-
پارک شهید

ساختمان نگهبانی،انبار
علوفه،اصطبل و-...فروش

رجایی-پالک 78
اسدآباد -وندرآباد

تحویل وتحول ماشین

فروش با وضعیت موجود
ایستگاه جمع

51/481

240

_

214,689,375

45/24

6000

1390

754,780,833

آوری شیر
جاده اسدآباد -گاوداری

میزان 76.33شعیر از96
شعیرمیباشد -فروش با وضعیت

آباد-راه

ملک مذکور مشاعی به میزان

 57همدان

موجود
20/802

16820

1900

سمت تویسرکان-

خیابان امام

ملک مذکور مشاعی به میزان

 58همدان

فروش با وضعیت موجود

حسین آباد شاملو
29

1215

607

435,600,000

مشاعی به میزان یک چهارم

 59همدان

وضعیت موجود

بهار-خیابان مسکونی

اسدآباد

139/5581

306/5

291

1,375,530,000

ملک مذکور مشاعی به

امام

میزان 26/41شعیر مشاع از

خمینی(ره)-

 96شعیر میباشد-دارای

جنب درمانگاه

امتیازات -فروش با

کبودراهنگ شماره-2پالک
اسدآباد -اداری
اسدآباد

 24/30شعیر از  96شعیر میباشد-

نرسیده به روستای

240/492

311/6

177

 500,000,000دارای امتیازات -فروش با

کبودراهنگ سوداغالن

میباشد-فر وش با وضعیت

2,238,749,982

کبودراهنگ -مسکونی
روستای امیر

 77/084شعیر از  96شعیر

روستای یوسف آباد

اسدآباد-روستای دامداری

 56همدان

موجود

آجین نرسیده به

جاده جوکار به مرغداری

ملک مذکور مشاعی به

کبودراهنگ سوداغالن
خیابان امام

با وضعیت موجود

51/243

555/95

_

وضعیت موجود
 389,165,000دارای انشعابات-قسمتی از

روستای

اعیانی تخریب شده و

وندرآباد-جنب

ارزش آن درقیمت

کوچه شهید

گذاری لحاظ نشده است-

روح اله فتاحی
اسدآباد -مسکونی

سهم از 508سهم از  84و دو

روستای جنت

سوم شعیر مشاع از  96شعیر

آباد-کوچه

49/582

903/20

489

فروش با وضعیت موجود
 1,730,000,000دارای امتیازات -فروش با

