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آگهي ميپذيرد

آگهـی مزایـده امالک مـازاد

 مزایده مرحله سوم (شش ماهه دوم سال  )1397امالک مـازاد مدیریت بانک کشاورزی استـان گلستـان
مدیریت ش��عب بانک کشاورزی اس��تان گلستان درنظر دارد
امالک مش��روحه ذیل را از طریق برگ��زاری مزایده عمومی
بش��رح مندرج در ج��دول ذیل بصورت نقدی و اقس��اطی به
فروش برس��اند  .متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی
حداکث��ر به مدت  10روز از تاری��خ  97/10/23الی ، 97/11/2
همه روزه به اس��تثنای روزهای تعطیل از ساعت  8لغایت 14
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به
شعب مربوطه و یا مدیریت بانک کشاورزی به نشانی گرگان.
میدان ش��هرداری  .ابت��دای خ ولیعصر  .مقابل س��ینما بهمن
مراجعه نمایند  .جهت ش��رکت در مزایده پاکتها می بایس��تی
ظرف مدت  11روز از تاریخ  97/11/3الی  97/11/13مستقیم ًا

توسط شرکت کننده به دفتر حراست مدیریت بانک کشاورزی
در استان واقع در میدان شهرداری  .ابتدای خ ولیعصر  .مقابل
سینما بهمن  .طبقه سوم تحویل داده شود .
توضیحـات :
 . 1بازدی��د از امالک و مطالعه مدارک و س��وابق مربوطه قبل
از ش��رکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده
الزامی می باش��د و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده
به منزله بازدید از امالک و مطالعه مدارک و س��وابق مربوطه
توسط شرکت کننده بوده و هرگونه ادعایی برخالف آن مردود
می باشد .

 . 2برای شرکت در مزایده ارائه فیش واریزی به میزان  5درصد
قیمت پایه هر ملک به صورت نقدی نزد بانک کشاورزی شعبه
محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزی در استان
به حساب بستانکاران موقت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی و یا
چک بانکی بابت شرکت در مزایده  ،الزامی است  .هرگاه نفرات
اول  ،دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده و ضمانت
نامه آنها ضبط و چک به نفع بانک وصول خواهد شد .
 . 3اوراق شرکت در مزایده در واحد دبیرخانه به آدرس فوق
الذکر موجود و پیش��نهاد دهندگان باید یک نس��خه از آن را
دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه
و ب��ه انضمام فیش واریزی مربوط به  5درصد قیمت پایه در

پاکت الک و موم شده (با قید مربوط به ملک ردیف ( ) آگهی)
تسلیم دفتر حراست مدیریت و رسید دریافت نمایند  .برای هر
ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل
و امضاء شده و ارائه گردد .
 . 4امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد مالکیت صادر
ش��ده واگذار میگردند و درصورت وج��ود متصرف  ،تخلیه
برعهده خریدار می باشد .
 . 5بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد .
 . 6قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزی می باشد.
تاریخ بازگشـائی  :ساعت  12روز یکشنبه مورخ 97/11/14
مکان بازگشـائی  :مدیریت بانک کشاورزی استـان گلستـان

جدول نحوه پرداخت ثمن معامله امالک تملیکی بانک کشـاورزی
ردیف
1

شرایط پرداخت
الف

2

میزان پرداخت نقدی

-

%100

ب

3

میزان پرداخت غیرنقدی
 %50در اقساط  36ماهه (با سود بانکی)

%50

ج

 %70در اقساط  36ماهه (با سود بانکی)

%30

متراژ

قیمت پایه (ریال)

نحوه پرداخت ثمن
معامله

توضیحات

شرایط بند الف جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود ضمن ًا سهم
بانک بصورت مشاعی است فعال
ملک در تصرف مالک می باشد
ملک با وضعیت موجود (سهم بانک
بصورت مشاعی است)

ردیف

نام شعبه

آدرس

مشخصات ثبتی ملک

نوع ملک

1

علی آباد
کتول

علی آباد  .خ طالقانی
شمالی  .جنب اداره پست

یک هزار و دویست و ده سهم مشاع از دو هزار و پنجاه و سه سهم عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان
دو طبقه مسکونی به مساحت کل عرصه ( 205/3دویست و پنج متر و سی دسی متر مربع) دارای پالک
ثبتی  1622فرعی از  19اصلی بخش شش حوزه ثبت علی آباد

منزل مسکونی

 205/3مترمربع

2

علی
آبادکتول

علی اباد  .مجتمع
دامداران علی آباد

متراژ  44/55سهم مشاع از یکصد سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  491مترمربع
بصورت یک واحد دامداری دارای پالک  2326فرعی از  29اصلی بخش  6ثبت علی اباد

دامداری

 218/74مترمربع

-

3

گنبد

گنبد  .شرق روستای آرتق
مختوم

 1165/38مترمربع مشاع از ششدانگ  339460مترمربع یک قطعه زمین به صورت یک واحد گلخانه
دارای پالک  67اصلی بخش  9ثبت گنبد

گلخانه

 1165/38مترمربع

-

360000000

4

گنبد

گنبد  .روستای ایمر

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  40000مترمربع ( 4هکتار) دارای پالک  117فرعی از
یک اصلی بخش  11حوزه ثبتی گنبد

زراعی

40000مترمربع

-

1800000000

شرایط بند ب جدول
صدرالذکر

5

بندرگز

بندرگز  .نوکنده  .شهرک
صنعتی گز غربی شرکت
تک گلبرگ دانه

ماشین آالت سورتینگ میوه و مرکبات و متعلقات سردخانه و لوازم اداری

ماشین االت

-

-

1142000000

شرایط بند الف جدول
صدرالذکر

صرفا ماشین آالت و تجهیزات و
لوازم اداری می باشد

6

آق قال

آق قال  .ضلع شمالی جاده
آسفالته آق قال به سمت
انبارالوم

مقدار  43154/1014سهم مشاع از  600هزار سهم عرصه و اعیان یک قطعه زمین زراعی به مساحت
زراعی کل  600هزار مترمربع ( 60هکتار) دارای پالک ثبتی  521فرعی از  4اصلی بخش  7ثبت آق قال

زراعی

43154/1047
مترمربع

-

486000000

شرایط بند ج جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود و سهم بانک
بصورت مشاعی است

7

گنبد

گنبدواقع در روستای ایمر

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 0/78هکتار (7800مترمربع) بخش  11حوزه ثبتی گنبد
به شماره پالک 51فرعی از یک اصلی

زراعی

7800مترمربع

-

257400000

بند ج جدول صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود

8

گالیکش

خیابان دستغیب  .دست
راست

مقدار 1/47دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 192/6مترمربع به شماره پالک
1215/721فرعی از  74اصلی بخش  9حوزه ثبت گالیکش

زمین شهری

192/6مترمربع کل
ششدانگ

-

330309000

شرایط بند ب جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود سهم بانک
بصورت مشاعی است

9

بندرگز

بندرگز.ابتدای روستای
لیوان غربی

ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با اعیانی احداثی به مساحت  1110مترمربع دارای پالک ثبتی
 1247فرعی از یک اصلی واقع در اراضی لیوان غربی بخش  2ثبت بندرگز

منزل روستایی

1110مترمربع

حدود 225مترمربع

920000000

بند الف جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود

10

گرگان
ولیعصر

گرگان  .فلکه مدرس .
نبش شمال شرقی طبقه
دوم غربی

عرصه

اعیان
 275/8مترمربع

1400000000
295100000

شرایط بند ب جدول
صدرالذکر
شرایط بند ج جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود ضمنا سهم
بانک بصورت مشاع است
ملک با وضعیت موجود

ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به شماره پالک ثتبی  6409فرعی از  3اصلی مجزی شده
 9143فرعی از اصلی مذکور بخش  3حوزه ثبت ملک گرگان استان گلستان به مساحت ( 76/2هفتاد
و شش متر و  20دسی مترمربع) واقع در سمت غربی طبقه دوم که  4/20مترمربع آن تراس است به
انضمام انباری شماره  4به مساحت  3/48مترمربع واقع در طبقه همکف این واحد فاقد پارکینگ می
باشد

آپارتمان

-

79/68مترمربع
(با احتساب انباری)

1992000000

بند الف جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود  .مساحت
ملک با احتساب انباری می باشد .
ضمن ًا ملک در تصرف شخص ثالث
می باشد

11

مینودشت

مینودشت  .خ کمربندی

مقدار  295/4686سهم مشاع از یک هزار سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
474مترمربع به شماره پالک  2506فرعی از  1013فرعی از  35اصلی بخش  9ثبت مینودشت

تجاری مسکونی

474مترمربع (کل
ششدانگ)

512مترمربع (کل
ششدانگ)

2187000000

بند الف جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود  .سهم بانک
بصورت مشاعی است

12

علی آباد

علی آباد  .خ  30متری
کوچه فرزانه 9

همگی ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد مسکونی به شماره پالک ثبتی  3413فرعی از  19اصلی
بخش  9حوزه ثبت علی آباد

منزل مسکونی

147/8

74

1500000000

بند الف جدول
صدرالذکر

ملک فع ً
ال در تصرف مالک می باشد
قدمت ملک حدود  23سال میباشد

13

مراوه تپه

مراوه تپه  .حوالی روستای
همت آباد  .سوزش

ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری زراعی و اعیانی احداثی (یک واحد گاوداری
متروکه) به مساحت کل  40000مترمربع دارای پالک ثبتی  29فرعی از  164اصلی

زراعی و
دامداری

40000

دامداری متروکه

1802000000

بند الف جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود

14

مراوه تپه

مراوه تپه  .حوالی
روستای همت آباد  .منطقه
دگرمقلی

ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین زراعی به مساحت  40000مترمربع ( 4هکتار دارای پالک
ثبتی  40فرعی از  164اصلی)

زراعی

40000

-

1280000000

بند الف جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود

15

مراوه تپه

مراوه تپه  .خ اترک .
کوچه  . 1اترک 3

پنج دانگ و سی و پنج هزارم دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی
 911فرعی از  157اصلی

مسکونی

مساحت ششدانگ
 287/35مترمربع

 140مترمربع

1239000000

بند الف جدول
صدرالذکر

سهم بانک بصورت مشاعی است در
تصرف غیر باشد

16

بندرترکمن

بندرترکمن  .جنوب
روستای خواجه نفس .
ضلع شرقی جاده آسفالته
بندرترکمن-خواجه نفس

میزان  84سهم از  100سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی و ششدانگ اعیانی یک باب خانه
به مساحت  10358مترمربع دارای پالک عرصه به شماره  2677فرعی از  2324فرعی از 1093
اصلی و پالک اعیانی به شماره  1556اصلی بخش  4ثبت بندرترکمن واقع در خواجه نفس

مرغداری
گوشتی

کل ششدانگ 10358

بند الف جدول
صدرالذکر

ملک دارای سند قطعی غیرمنقول
بنام بانک می باشد ملک با وضعیت
موجود ضمن ًا سهم بانک بصورت
مشاعی است

حدود 2012

4342000000

ب ) مزایده (مرحله سوم شش ماهه دوم سال )1397آگهی مزایده امالک در شرف تملیک

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گلستان در نظر
دارد  ،کلی��ه حقوق خود با جمیع توابع و لواح ش��رعیه و
عرفیه آن  ،نس��بت به امالک ذیل را  ،بر مبنای قیمت پایه
مزایده  ،با وضعیت موج��ود و به صورت نقدی در قالب
عقد صلح حقوق اجرایی  ،از طریق مزایده عمومی واگذار
نماید .
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر  ،دریافت
اس��ناد مزایده (برگه های شرایط ش��رکت در مزایده) از
ساعت  8الی  14مورخ  97/10/23لغایت ساعت  14مورخ
 97/11/2با مراجعه به س��اختمان مدیریت واقع در میدان

ش��هرداری  ،مقابل سینما بهمن و یا شعب بانک در سطح
اس��تان در قبال پرداخت مبلغ  200000ریال نس��بت به
خرید اوراق شرکت در مزایده اقدام و پیشنهاد قیمت خود
را بانضمام اوراق تکمیل ش��ده اس��ناد مزایده حداکثر تا
تاری��خ  97/11/13آدرس فوق (واحد حراس��ت مدیریت)
تحویل نمایند .
در ص��ورت وج��ود س��واالت احتمال��ی در زمینه آگهی
منتش��ره و یا نح��وه و چگونگی ثبت نام با ش��ماره تلفن
 01732260821دای��ره حقوق��ی مدیری��ت تماس حاصل
نمایند .

س��پرده (ودیعه) ش��رکت در مزایده معادل  %5قیمت پایه
مزایده اس��ت که می بایس��تی بصورت وج��ه نقد به نام
مدیریت ش��عب بانک واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه
گردد .
سایر شرایط در اسناد شرکت در مزایده قید گردیده است
که در هنگام اخذ پاکات پیش��نهادی بصورت امضاء شده
از طرف متقاضی تحویل گردد .
واگذاری به صورت وکالتی انجام میش��ود  ،پیگیری کلیه
ام��ور به عهده برنده مزایده می باش��د و کلیه هزینه های
ازجمله هزینه های اداری اخذ س��ند مالکیت و بدهی های

مرب��وط به س��ازمانهای دولتی و غیردولت��ی  ،در امالک
سرقفلی رضایت مالک  ،هزینه های مالیاتی و هزینه آگهی
مزای��ده برعهده برنده مزایده خواه��د بود و خریدار حق
مراجع��ه به بانک در قبال پرداختی های مورد اش��اره را
نخواهد داشت .
به پیشنهادات فاقد س��پرده – بدون امضاء – مشروط –
مبهم و  ...ترتیب اثر داده نخواهدشد .
بانک در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
تاری��خ بازگش��ایی س��اعت  12روز یکش��نبه م��ورخ
97/11/14

ردیف

نام شعبه

آدرس

مورد صلح

نوع وثیقه
ترهینی
(کاربری)

حدود اربعه

قیمت پایه مزایده
(ریال)

1

گنبد

گنبد .اراضی روستای قراول
تپه

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت
 10هکتار دارای پالک ثبتی  33/201اصلی
بخش  14حوزه ثبتی گنبد

زراعی

شما ً
ال بطول سیصد و نود و پنج متر به قطعات هشتاد و سه و پنجاه و شش و پنجاه و یک شرق ًا اول
بطور یکصد و بیست متر به قطعه بیست و پنج دوم جنوبی است بطول یکصد و هفتاد متر سوم بطول
دویست و هشتاد متر به اراضی بایر به پالک سی و سه اصلی جنوب ًا بطول یکصد و هفتاد متر به
اراضی بایر پالک سی و سه غرب ًا بطول سیصد و نود متر به قطعه نود و یک حدفاصل جهات اربعه
خط مستقیم مفروض است

319500000

2

کالله

شهرک صنعتی دهنه – قریه
گینگ لیک

ششدانگ یک واحد کارخانه نگهداری
بوجاری – خشک کن بذور کشاورزی دارای
پالک ثبتی  218/375/382به مساحت
 16598/70مترمربع

صنعتی

شما ً
ال اول بطول  49/70متر دیواریست به باقیمانده پالک  218/375اصلی دوم به طول
 213/43متر درب و دیواریست به باقیمانده پالک  218/375اصلی گینگ پالک  218اصلی –
جنوب ًا به طول  268/36متر دیواریست به اراضی مزروعی قریه گینگ لیک پالک  218اصلی غرب ًا
به طول  51/82متر دیواریست به باقیمانده پالک  218/375اصلی

57017890000

شناسه آگهی346810 :

نحوه پرداخت ثمن
معامله

توضیحات

نقدی در قالب عقد
صلح حقوقی اجرائی
واگذار میگردد

ملک با وضعیت موجود واگذار خواهد
شد

نقدی در قالب عقد
صلح حقوقی اجرائی
واگذار میگردد

ملک با وضعیت موجود واگذار خواهد
شد و دارای پرونده اجرایی می باشد
و تخلیه و پرداخت کلیه هزینه ها به
عهده برنده مزایده می باشد

مدیریت شعب بانک کشاورزی گلستان

