بسمه تعالی

آگهی مزایده امالک مازاد بانک کشاورزی استان ایالم

(چاپ نوبت اول)

شماره آگهی 97/1

چاپ نوبت دوم تاریخ  1397/02/16انجام خواهد شد.
مدیریت بانک کشاورزی استان ایالم در نظر دارد تعداد  19فقره از امالک مازاد خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت  14روز از تاریخ انتشار این آگهی به مدیریت شعب بانک کشاورزی واقع ایالم -خیابان آیت اله حیدری  -روبروی
فروشگاه اتکاء مراجعه و یا از طریق شماره تلفن  33333636-33350756تماس حاصل نمایند.
توضیحات وشرایط:
بازدید از امالک و مطالعه سوابق و مدارک قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی است .بازدید از امالک در تاریخ های 1397/02/16و و از  1397/02/17با مراجعه به
شعبه محل وقوع ملک و هماهنگی رییس شعبه انجام خواهد شد.
بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه نشر اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ،تخلیه بر عهده خریدار است.
متقاضی خرید بایستی  5درصد مبلغ پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره  777704854نزد بانک کشاورزی به نام مدیریت بانک کشاورزی استان ایالم واریز و یا ضمانت نامه
بانکی را به همراه تکمیل و امضاء فرم شرکت در مزایده و فرم پیشنهاد قیمت را در پاکات مهر و موم شده در موعد مقرر و تا ساعت  13تاریخ 1397/02/23به حقوقی مدیریت بانک کشاورزی واقع در
ساختمان مدیریت تسلیم نمایند.
اولویت با پرداخت نقدی می باشد.
بازگشایی پاکات شرکت در مزایده روز تاریخ 1397/02/24راس ساعت  13ظهر در محل مدیریت بانک کشاورزی استان ایالم انجام می شود.

مساحت (متر مربع)
ردیف

پالک ثبتی

آدرس ملک

نوع کاربری

عرصه
کل ملک 977/95
مترمربع میزان مالکیت

1

ایالم ،بلوار سیدالشهداء ،کوچه
شهید رحمان صیدی

فرعی 98از 1515
اصلی

مسکونی

بانک  36837سهم مشاع

اعیان
زیر زمین  90متر

قیمت پایه به ریال

نقدی

نقد و اقساط پرداخت نقدی

ارزش قدرالسهم بانک

مربع همکف  275مبلغ 8,256,614,482

صورت اقساطی و مدت

می باشد .تخلیه نشده ،با

زمان اقساط در  5ساله

وضع موجود به فروش می

با سود  18درصد و

رسد و تخلیه بر عهده برنده

واگذاری در قالب عقد

مزایده می باشد .مقدار

متر مربع (سهم ریال می باشد.

از  60000سهم می باشد
و باقیمانده متعلق است به

مشاعی 36837

*

60درصد

اجاره به شرط تملیک
بهای  %40باقیمانده به

سهم مشاع از

صورت اقساطی و مدت

مربع ،طبقه همکف
ایوان ،انتهای خیابان شهید

2

بهشتی ،خیابان خیبر،پشت اداره
دامپزشکی

اصلی

زمان اقساط در  5ساله

120متر طبقه اول
مسکونی

386/9

دارای ستون و

*

1,410,680,000

60درصد

می باشد.

نشده است.

3

ایوان ،پایین تر از میدان شهید
مصطفی خمینی ،داخل گاراژ

 23/10متر مربع تعرض
ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

اجاره به شرط تملیک

باشد ،سقف اجرا

اصلی

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد

دیوار کشی می

فرعی 7004از 200

اقساط
بهای  %40باقیمانده به

زیر زمین  70متر

فرعی 7729از 200

باقیمانده در

توضیحات
ملک در تصرف مالک سابق

بانک به صورت

برادران قوچی

شرایط فروش

شرایط پرداخت

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با

زمین تجاری

40

180,000,000

0

*

100درصد

وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

ایوان – خیابان امام خمینی

4

( ره) – خیابان  17شهریور –

انتهای کوچه بن بست

ملک در تصرف مالک سابق

فرعی 5334از 200
اصلی

متر مربع 45

مسکونی

102/97

مسکونی و  8متر
مربع انباری و
سرویس

می باشد .تخلیه نشده ،با

270,000,000

*

100درصد

وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

بهای  %40باقیمانده به
صورت اقساطی و مدت

یک هفدهم دانگ
5

ایالم ،چوار ،ضلع شمالی
پاسگاه انتظامی چوار

فرعی 3از  8اصلی

گاوداری

مشاع از سه دانگ
مشاع از شش دانگ

1578

2,709,800,000

*

60درصد

پالک 3/8اصلی
( 3300/64متر مربع

زمان اقساط در  5ساله

ملک در تصرف مالک سابق

با سود  18درصد و

می باشد .تخلیه نشده ،با

واگذاری در قالب عقد

وضع موجود به فروش می

اجاره به شرط تملیک

رسد و تخلیه بر عهده برنده

می باشد.

مزایده می باشد

بهای  %40باقیمانده به

من دیم مشاء از 50

سیروان – نرسیده به روستای

6

چشمه ماهی – روبروی

اصلی 199

مرغداری

کل  12388سهم از
ششدانگ پالک 199

روستای علی آباد

صورت اقساطی و مدت

متر 1340/50
مربع مشتمل بر
 ،سالن ،انبار

زمان اقساط در  5ساله

1,184,800,000

*

60درصد

اجاره به شرط تملیک

) متر مربع (10000

می باشد.
بهای  %40باقیمانده به
صورت اقساطی و مدت

7

ایالم ،خیابان  15خرداد،
کوچه شهید آزادی

فرعی 21از 1539
اصلی

طبقه هم کف
مسکونی

168/42

وضعیت موجود به

واگذاری در قالب عقد فروش می رسد،

نگهبانی

اصلی قریه علی آباد

با سود  18درصد و

ملک تخلیه شده ،با

 132متر مربع،

2,531,150,000

*

60درصد

طبقه اول 178

زمان اقساط در  5ساله
با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد

متر مربع

اجاره به شرط تملیک
بهای  %40باقیمانده به

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

صورت اقساطی و مدت

8

1625/592فرعی از

ایالم ،بلوار  60متری شورا،

اصلی 1641

کوچه شهید خوزستانی

زمان اقساط در  5ساله

مسکونی

151

120

1,422,500,000

*

60درصد

مسکونی

0

119/48

1,648,824,000

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.
بهای  %40باقیمانده به

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

صورت اقساطی و مدت

9

ایالم ،خیابان حافظیه ،پایین
تر از مجتمع آفتاب

فرعی  99از 1259
اصلی

زمان اقساط در  5ساله
با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

بهای  %40باقیمانده به

اعیان سهم بانک

10

ایالم ،خیابان شهید مطهری،
نرسیده به تقاطع پاسداران

فرعی  2از  372اصلی

مسکونی

عرصه مشاعی 189/50

 97/66متر مربع

متر مربع سهم بانک از

واقع در طبقه

عرصه  95/74متر مربع

اول دارای

براساس قانون تملک

تراس به مقدار

صورت اقساطی و مدت
زمان اقساط در  5ساله

2,078,200,000

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک

آپارتمان ها می باشد  27/30مترمربع

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد .به میزان
 17متر مربع تعریض دارد.

می باشد.
بهای  %40باقیمانده به
صورت اقساطی و مدت

11

آبدانان ،خیابان امام خمینی
(ره)

فرعی  418از  1اصلی

مسکونی
(زمین)

زمان اقساط در  5ساله

202/56

0

 810,240,000ریال

*

60درصد

208/25

208

1,507,250,000

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.
بهای  %40باقیمانده به
صورت اقساطی و مدت

12

ایالم ،خیابان  15خرداد،
خیابان شهید شاکر زاده

فرعی  114از1546
اصلی

مسکونی

زمان اقساط در  5ساله
با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
بهای  %40باقیمانده به

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

صورت اقساطی و مدت

ایالم ،جاده مهران ،خیابان
13

منتهی به تاالر ایران گردی و
جهانگردی ،کوچه بن بست

فرعی  15از1545
اصلی

مسکونی

204

120

1,226,000,000
ریال

زمان اقساط در  5ساله

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.
بهای  %40باقیمانده به

ایوان ،خیابان شهید رجایی،
14

خیابان نور ،کوچه شهید
ناطق نوری

فرعی  2927از200
اصلی

مسکونی

مسکونی  4متر

1,350,250,000

سرویس داخل

ریال

حیاط

می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

صورت اقساطی و مدت

 120متر مربع
295/50

ملک در تصرف مالک سابق

زمان اقساط در  5ساله

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

بهای  %40باقیمانده به
صورت اقساطی و مدت

ایوان ،چهار راه نیروی

15

انتظامی ،خیابان شهید
فالحی ،کوچه شهید فیلی

فرعی  3781از200
اصلی

زمان اقساط در  5ساله

مسکونی

148

110

 905,900,000ریال

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.
بهای  %40باقیمانده به

16

جاده داخل روستا به سمت

می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

صورت اقساطی و مدت

ایوان ،جاده زرنه به اسالم
آباد ،روستای باسکله گرمه،

ملک در تصرف مالک سابق

 1122متر مربع

فرعی  1از 201اصلی

مرغداری

 4000متر مربع

سالن 60 ،متر
ساختمان اداری

ضلع شمالی

1,504,720,000
ریال

زمان اقساط در  5ساله

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.
بهای  %40باقیمانده به

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

صورت اقساطی و مدت

17

ملکشاهی ،ارکواز ،بلوار امام

فرعی  1496از43

خمینی (ره) خیابان  12بهمن اصلی

همکف  85متر
مسکونی

307/63

مسکونی

407/80

مربع ،طبقه اول
 75متر مربع

1,154,490,000
ریال

زمان اقساط در  5ساله

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.
بهای  %40باقیمانده به

18

ملکشاهی ،ارکواز ،خیابان
طالقانی

اصلی

مربع ،سرویس و

1,078,360,000

انباری  34متر

ریال

مربع

می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

صورت اقساطی و مدت

مسکونی  155متر

فرعی  176از42

ملک در تصرف مالک سابق

زمان اقساط در  5ساله

*

60درصد

با سود  18درصد و
واگذاری در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.

ملک در تصرف مالک سابق
می باشد .تخلیه نشده ،با
وضع موجود به فروش می
رسد و تخلیه بر عهده برنده
مزایده می باشد

19

ایالم ،خیابان بوستان،
بوستان 4

فرعی 578از 1140
اصلی

زیر زمین

بهای  %40باقیمانده به

ملک در تصرف مالک سابق

 168/28متر

صورت اقساطی و مدت

می باشد .تخلیه نشده ،با

مربع ،طبقه

زمان اقساط در  5ساله

وضع موجود به فروش می

با سود  18درصد و

رسد و تخلیه بر عهده برنده

همکف و
مسکونی

300

دوبلکس
453/42متر

9,484,254,000
ریال

مربع انباری و
پارکینگ
 88/68متر مربع

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان ایالم

*

60درصد

واگذاری در قالب عقد مزایده می باشد
اجاره به شرط تملیک
می باشد.

