آگهــی

پنجشنبه  2اسفند  1397ـ  15جمادیالثانی  1440ـ  21فوریه  2019ـ سال نود وسوم ـ شماره 27227

« آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول »

مدیریت ش�عب بانک کشاورزی اس�تان آذربایجان غربی در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق برگزاری
مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت نقدی و اقساطی به فروش برساند متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت  10روز  ،همه روزه به اس���تثنای روزهای تعطیل از ساعت  8لغایت  14جهت کسب اطالعات بیشتر
و اخذ اوراق ش���رکت در مزایده به نشانی ارومیه – خیابان کاشانی – مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی
طبقه س���وم – واحد دبیرخانه و طبقه چه���ارم امور حقوقی مراجعه نمایند  .حداکثر مهلت ش���رکت در مزایده  10روز
از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد .جهت ش��رکت در مزایده پاکتها الزاما باید مستقیما توسط شرکت کننده به هر یک
از شعب بانک کشاورزی در اس��تان آذربایجان غربی و یا دفتر مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان واقع در شهرستان
ارومیه – خیابان کاشانی  -ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی – طبقه چهارم تحویل داده شود.
« امالکی که قیمت پایه آنها کمتر از  500/000/000ریال می باشد بدون پیش پرداخت اولیه و حداکثر در مدت  60ماه واگذار می گردد »
اموال مزایده شده در دو جدول « الف و ب » با شرایط زیر برای مزایده عرضه می گردد :
جدول الف  :واگ�ذاری کلیه امالک این جدول به صورت نقد ( واگذاری مالکیت ) و یا نقد و اقس�اط ( واگذاری از
طریق عقد قرارداد اجاره بشرط تملیک ) می باشد.
جدول ب  :واگذاری کلیه امالک این جدول به صورت نقد و از طریق صلح حقوق اجرایی بانک به برنده می باشد.
توضیحات :
 -1این آگهی در دو نوبت و به تاریخهای زیر منتشر می شود.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  ( 97/ 11 / 28انتشار در رورنامه اطالعات )
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ( 97/ 12 / 02انتشار در رورنامه اطالعات )

 -2هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک در رد هر یک یا تمامی و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
 -3اوراق ش���رکت در مزایده در واحد دبیرخانه به آدرس فوق الذکر موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از
آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیش���نهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزی مربوط به 5در صد قیمت پایه
در پاکت الک و موم ش���ده ( با قید مربوط به ملک ردیف « » آگهی ) تس���لیم و رسید دریافت نمایند  .برای هر ملک باید
پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضا شده ارائه گردد.
 -4پیش��نهادهای مبهم  ،مشروط و بدون س��پرده و دارای الک گرفتگی یا قلم خوردگی و پیشنهادهایی
که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردند مردود بوده و ترتیب اثر داده نمی شود .
 -5در ش���رایط مساوی اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود .وجوه واریزی نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده
مزایده مسترد نخواهد شد.
 -6مزایده با هر تعداد پیشنهاد واصله برای هر یک از امالک اعم از یک پیشنهاد یا بیشتر برگزار خواهد شد
و ش��رکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10
آیین نامه معامالت دولتی می باشد .
-7در صورت ارائه تقاضای خرید به صورت اقس���اطی برای امالک جدول الف که قیمت پایه آنها بیش از 500/000/000
ریال می باش���د پرداخت حداقل  20درصد از قیمت پایه به صورت نقدی الزامی است  .پرداخت  80درصد مابقی حداکثر
در مدت  60ماه و با احتساب نرخ سود  %12خواهد بود .در شرایط برابر اولویت با پیشنهاد نقدی می باشد .
 - 8امالک جدول الف که قیمت پایه آنها کمتر از  500/000/000ریال می باش���د بدون پیش پرداخت اولیه و حداکثر در
مدت  60ماه واگذار می گردد.

-9کلیهامالکجدولالفباوضعیتموجودوطبقمفاداسنادانتقالاجراییصادرشدهواگذارمیگردندودرصورتوجود
متصرف،تخلیهبرعهدهخریدارمیباشدودرصورتنیازبهاصالحاتثبتیاعمازادغام،تفکیک،افراز،تجمیع،اصالحسند،
دریافت س��ند ششدانگ  ،رفع مغایرت  ،اصالح حدود و غیره و طی کلیه مراحل آن به عهده و هزینه خریدار می باشد و
بانک هیچگونه هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید.
 – 10کلیه امالک جدول ب براساس مدارک و مستندات پرونده های اجرایی اداره ثبت اسناد و امالک حوزه مربوطه با عقد
صلح حقوق اجرایی و بصورت نقدی واگذار می گردد و کلیه هزینه های ثبتی اجرایی و هزینه ها و اقدامات بعد از صلح مربوط
به اخذ اسناد مالکیت و تخلیه متصرف و تحویل و تحول ملک برعهده برنده می باشد.
 – 11اخذ کلیه مجوزها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط برعهده خریدار خواهد بود.
 -12کلیه هزینه های ثبت قرارداد و صدور اس���ناد انتقال قطعی و س���ند مالکیت در دفترخانه اسناد رسمی و اداره ثبت به
عهده برنده مزایده خواهد بود .
 -13باز دید از امالک و مطالعه مدارک و س���وابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده
الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله باز دید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط
شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی برخالف آن مردود می باشد.
 -14در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باش���د در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان
تفکیک و عدم امکان اس���تفاده بدون تفکیک  ،وجوه واریزی عینا به خریدار مس���ترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی
نخواهد داشت .در این صورت وجوه واریزی شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود.
 -15بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

مرحله

دوم ( نوبت دوم)

 -16قطعیت معامله منوط به موافقت ادارات مرکزی بانک کشاورزی (تهران) می باشد.
 -17برای ش���رکت 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 آذربایجان غربی به حساب بستانکاران موقت -متفرقه-
کد  1752بابت مزایده،الزامی است .هرگاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
 -18آگهی نوبت دوم در تاریخ  1397/12/2در روزنامه اطالعات منتشر خواهد شد.
 -19پاکت های دریافتی از متقاضیان مربوط به امالک ذیل راس ساعت 10:30مورخ  1397/12/9در محل مدیریت
شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی به نشانی ارومیه – خیابان کاشانی – مدیریت شعب بانک کشاورزی – طبقه
چهارم – سالن کنفرانس بازگشایی خواهد شد .
جهت شرکت در مزایده پاکت ها الزاما باید مستقیما توسط شرکت کننده به هر یک از شعب بانک کشاورزی
دراس��تان آذربایجان غربی و یا دفتر مدیر ستادی بانک کشاورزی در اس��تان واقع در شهرستان ارومیه
خیابان کاش��انی  -ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی – طبقه چهارم تحویل داده
ش��ود.در مزایده می توانند در موعد یاد شده  ،با ارائه کارت شناس���ایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده یا
فیش واریز  5درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند .
بدیهی اس���ت عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور  ،تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه
مانع از انجام مزایده و بازگشایی پاکت ها نخواهد بود.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی

جدول شماره الف ( واگذاری مالکیت امالک بصورت نقد یا نقد و اقساط )
ردیف

نام شعبه

آدرس

مشخصات ثبتي ملك

نوع ملک

متراژ

قیمت پایه ( ریال )

عرصه

توضیحات

اعيان

1

سلماس

سلماس  -روستای خانقاه

 2دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به پالک  102فرعی و مجزی شده از  50فرعی از  25اصلی قریه خانقاه بخش 13
سلماس

باغ سیب

مساحت  2دانگ از شش دانگ
4200

ارزش  2دانگ مشاع از شش دانگ
585/900/000

2

سلماس

سلماس  -روستای خانقاه

 2دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به پالک  103فرعی از  50فرعی از  25اصلی قریه خانقاه بخش  13سلماس

باغ سیب

مساحت  2دانگ از شش دانگ
3/1813

ارزش  2دانگ مشاع از شش دانگ
497/790/000

3

سلماس

سلماس  -روستای خانقاه

 8195سهم از  13540سهم از  2دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک  104فرعی از  25اصلی
مفروز و مجزی شده از  49فرعی از اصلی مذکورقریه خانقاه بخش  13سلماس

انباری

مساحت ششدانگ
2030

مساحت ششدانگ
180

ارزش سهم مشاع از شش دانگ
173/000/000

4

سلماس

سلماس – روستای برگشاد

ششدانگ عرصه و اعیان پالک  70فرعی از  2اصلی بخش  14سلماس

مسکونی

856

273

1/203/300/000

5

سلماس

سلماس – روستای قلعه سر

شش دانگ یک قطعه باغ بشماره ثبتی  110فرعی از  17اصلی بخش  14حوزه ثبتی سلماس

باغ

33487/4

بدون پیش پرداخت اولیه
انباری کلنگی میباشد

1/537/200/000

6

سلماس

سلماس روستای قلعه سر

مقدار  299سهم مشاع از  467سهم شش دانگ یک قطعه یونجه زاد بشماره پالک ثبتی  90فرعی از  17اصلی بخش  14سلماس

دامداری و زمین
مزروعی

28000

690

2/715/000/000

دارای پروانه دامداری به مساحت  5000متر مربع که بصورت دیوار کشی شده می باشد

7

سلماس

سلماس – روستای برگشاد

ششدانگ عرصه و اعیان پالک  58فرعی از  2اصلی بخش  14سلماس

دامداری و زراعی و
مزروعی

15849

566

3/322/000/000

دارای یک واحد دامداری در عرصه به مقدار  3120متر مربع بوده که بصورت دیوار کشی شده می باشد

8

سلماس

مقدار  0/55سهم مشاع از  9سهم مشاع برابر سه چهارم  179سهم از اراضی آبی و شش سهم مشاع از یک چهارم  165سهم
سلماس – جاده تسوج – اراضی قریه حمزه کندی
از اراضی دیمی از شش دانگ پالکهای  189و  ...و سه دانگ مشاع از قطعات  113و ...
ضلع غربی شهرک صنعتی سلماس
کال فرعی از  20اصلی بخش  14سلماس واقع در قریه حمزه کندی

دامداری

مساحت شش دانگ
4936

مساحت شش دانگ
تقریبا
1907/5

3/749/000/000

9

سلماس

سلماس – خیابان رازی
مابین خیابان بهشتی و سینا – پالک 12

یک سهم مشاع از  14سهم شش دانگ یکباب ساختمان بشماره پالک ثبتی  3530فرعی از  20اصلی اهرنجان – واقع در بخش  13سلماس

مسکونی

مساحت شش دانگ
289/35

مساحت شش دانگ
738/2

ارزش سهم مشاع
500/000/000

10

سلماس

سلماس – خیابان شهید باهنر
نرسیده به خانه سالمندان – پالک 308
کدپستی 5881765697

مقدار  103/5سهم مشاع از  400سهم شش دانگ یکباب ساختمان بشماره پالک ثبتی  632فرعی از  19اصلی بخش  13سلماس

مسکونی

مساحت شش دانگ
287/55

مساحت شش دانگ
270/5

ارزش سهم مشاعی
1/533/000/000

11

سلماس

سلماس – اراضی روستای حمزه کندی

شش دانگ یک قطعه زمین بشماره پالک ثبتی  283فرعی از  185فرعی از  20اصلی واقع در بخش  14سلماس

دامداری

3000

 594متر مربع به انضمام  300متر مربع بهار بند

2/630/400/000

12

سلماس

سلماس – قریه حبشی

مساحت شش دانگ
13941/6

203/269/000

13

سلماس

سلماس – روستای برگشاد

مقدار  20سهم مشاع از  270سهم شش دانگ پالک  52فرعی از  2اصلی واقع در بخش  14سلماس

زمین مزروعی

مساحت شش دانگ
25270

193/737/000

مقدار  22/5سهم مشاع از  100سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک  199فرعی از  21اصلی واقع در بخش  14سلماس زمین مزروعی و باغ میوه

14

میاندوآب

میاندوآب  -جاده شاهیندژ
روستای آیدیشه

مقدار  16870.23سهم مشاع از  29860سهم مشاع از شش دانگ یک واحد مرغداری تحت پالک  66فرعی از  76اصلی بخش  5مراغه

مرغداری

مساحت شش دانگ
29860

مساحت شش دانگ
2000

ارزش سهم مشاع از شش دانگ
7/345/000/000

15

میاندوآب

میاندوآب  -جاده شاهیندژ
روستای چالخاماز

شش دانگ یک واحد مرغداری به پالک ثبتی  3فرعی از  77اصلی بخش  5مراغه واقع در روستای چالخماز

مرغداری

10120

3060

6/200/000/000

16

میاندوآب

میاندوآب – روستای جواد حصاری

شش دانگ پالک  135فرعی از  35اصلی بخش  6میاندوآب

مسکونی

1275/54

150

910/000/000

17

میاندوآب

میاندوآب – قریه اوچ تپه

مقدار  10728جزء مشاع از  340000جزء مشاع شش دانگ یک قطعه زمین مکانیزه پالک ثبتی  148فرعی از  6اصلی بخش  14مراغه

زراعی و باغی

مساحت شش دانگ پالک  340000مترمربع
و مساحت سهم بانک  10728مترمربع

ارزش سهم مشاع بانک از شش دانگ
490/000/000

18

میاندوآب

میاندوآب  -قریه قجلو

مقدار  6270سهم مشاع از  8000سهم مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
محل احداث گلخانه بهپالک ثبتی  723فرعی  6اصلی واقع در قریه قجلو بخش  7مراغه

گلخانه

مساحت شش دانگ
8000

7/367/250/000

بدون پیش پرداخت اولیه
بدون پیش پرداخت اولیه
دارای تعداد محدودی درختان مثمرمیباشد

بدون پیش پرداخت اولیه
از کل ششدانگ  11هکتار به غیر واگذار گردیده و سهم بانک از  23هکتار باقیمانده قابل تصرف میباشد
زمین جای گلخانه می باشد ومضاف ًا دارای  200متر مربع ساختمان مسکونی و چاه آب و برق می باشد

19

میاندوآب

میاندوآب  -باروق

مقدار  9953/53سهم از  18659سهم شش دانگ پالک  142فرعی از  80اصلی بخش  5مراغه

مرغداری

مساحت شش دانگ
18659

6234/53

9/764/000/000

20

شاهیندژ

شاهیندژ  -روستای یوسف کند
ملک موسوم به شرکت تعاونی  6یوسف کند

 12سهم از 240سهم اراضی دیم و  3سهم مشاع ا ز  5سهم ازشش دانگ اراضی قریه یوسف کند پالک  69اصلی بخش  8مراغه

دامداری

4000

730

805/900/000

اعیانی مستهلک می باشد

21

شاهیندژ

شاهیندژ – روستای هاچه سو

مقدار  409/63جزء مشاع از  785/87جز مشاع از شش دانگ یک باب خانه پالک  501فرعی
ازچهاراصلی بخش  15مراغه واقع در روستای هاچه سو به استثناء ارزش تجاری و سرقفلی

مسکونی

785/ 87

135

303/000/000

بدون پیش پرداخت اولیه

22

شاهیندژ

شاهیندژ – روستای قز کورپی

مقدار  0/06سهم مشاع از یک سهم مشاع از  35سهم سه دانگ مشاع از شش دانگ اراضی روستای قزکورپی
تحت پالک  7اصلی بخش  15مراغه

ماکارونی سازی

5000

973

3/502/500/000

23

نقده

نقده  -خیابان امام  -بلوار شهید بهشتی
کوچه امیرعلی مرحومی

 1 / 5دانگ مشاع از شش دانگ یکباب واحد مسکونی پالک  3329فرعی از یک اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  100فرعی از اصلی مرقوم واقع در نقده بخش  11ارومیه

مسکونی

مساحت شش دانگ
256 / 22

ارزش  1 / 5دانگ از شش دانگ
862 /825 /000

24

نقده

نقده –جاده حیدر آباد  -باالترازکارخانه
قند نقده  -جنب جاده نقده  ،ارومیه

یک دانگ مشاع از شش دانگ پالک  14فرعی از  96اصلی قریه تازه کند دیم بخش  11ارومیه

مرغداری

مساحت شش دانگ
10000

مساحت شش دانگ
1269

ارزش یک دانگ مشاع از شش دانگ
626/000/000

25

نقده

نقده – جاده حیدر آباد
روبروی کارخانه قند نقده

مقدار یک دانگ مشاع از شش دانگ پالک  1فرعی از  91فرعی  96اصلی بخش  11ارومیه

پروار بندی گوساله

3400

1838

333/334/000

مساحت شش دانگ
321 / 40

بدون پیش پرداخت اولیه

26

نقده

نقده – روستای توپوز آباد

مقدار  4/077سهم از  6سهم پالک  146فرعی از  17فرعی از  45اصلی بخش  11نقده

مسکونی

400/60

221/6

815/400/000

27

ارومیه

ارومیه – جاده طال تپه
نرسیده به روستای اوصالو

مقدار چهار دهم سهم مشاع از  15سهم عرصه و اعیان شش دانگ پالک  161فرعی از  85اصلی واقع در بخش  6ارومیه

زراعی باغی

کل مساحت شش دانگ
 68950متر مربع و میزان مساحت سهم مشاعی
 1838/7مترمربع میباشد

دارای اعیانی های متعدد می باشد
که در تصرف غیر می باشد
به مساحت کل  665مترمربع

ارزش سهام مشاعی
396/000/000

28

ارومیه
سلماس

سلماس – روستای آخته خانه

مقدار  51سهم از  88سهم شش دانگ پالک  386فرعی از  13اصلی مفروز و مجزی شده از  125فرعی از اصلی
مذکور بخش  14شهرستان سلماس

مسکونی

474/98

366

ارزش سهام مشاعی
606/250/000

29

ارومیه

ارومیه -جاده مهاباد – کیلومتر 20
روستای نای بین

مقدار یک دانگ و یک سوم دانگ مشاع از شش دانگ پالک  337فرعی از  292فرعی از  16اصلی واقع در بخش  13ارومیه

انباری

مساحت برابر سند
5700

2263

ارزش سهام مشاعی
2/067/000/000

قسمتی از اعیانی بصورت پراکنده و مشترک در پالکهای  337و  336و  335واقع گردیده است

30

ارومیه

ارومیه – خیابان میثم  -خیابان هادی
کوی دوم استانداری – بیست متری میالد
کد پستی 5719739385

مقدار  53سهم از  100سهم شش دانگ پالک ثبتی  2738فرعی از  41فرعی از  10اصلی بخش  5ارومیه

مسکونی

مساحت شش دانگ
553/9

204

2/500/000/000

مقدار  50/05متر مربع در طرح تعریض خیابان میالد واقع گردیده است

31

ارومیه

ارومیه – واقع در  20کیلومتری
اتوبان ارومیه  ،مهاباد – روستای عربلو

مقدار  3سهم از  31سهم عرصه و اعیان شش دانگ پالک  148فرعی مجزی شده از پالک  3فرعی از یک اصلی بخش  13ارومیه

مرغداری

مساحت شش دانگ
76337/86

مساحت شش دانگ
3386

2/461/000/000

32

ارومیه

ارومیه – خیابان مدیریت – کوچه شماره 8
سمت چپ قطعه چهارم – ساختمان نوساز

مقدار 49سهم از  100سهم شش دانگ تفکیکی بشماره پالک  158فرعی از  4فرعی از  3611اصلی بخش  3ارومیه
و پالک  9فرعی از  3836اصلی بخش  3ارومیه

مسکونی

196/75

563

3/920/000/000

33

ارومیه

ارومیه – خیابان امین – خیابان دیانت
نرسیده به تقاطع حکمت – پالک 114

مقدار  15سهم مشاع از  70سهم ششدانگ یکباب خانه قطعه  17تفکیکی بشماره  3774فرعی از  385فرعی
از  9اصلی بخش  5ارومیه

مسکونی

435/83

469/50

5/572/000/000

34

اشنویه

اشنویه – روستای علی آباد

مقدار  1/411سهم مشاع از مجموع  6سهم شش دانگ پالک  181فرعی از  25اصلی بخش  12اشنویه

مرغداری
شیالت باغ

مساحت شش دانگ
10900

 1430متر مربع مرغداری و  900متر مربع شیالت

ارزش سهم مشاع
736/000/000

35

اشنویه

اشنویه  -روستای علی آباد

مقدار  1/6867سهم مشاع ازمجموع  6سهم شش دانگ پالک  186فرعی از  25اصلی بخش  12اشنویه

زراعی

19802

اعیانی شامل یکباب ساختمان  4طبقه شامل یک طبقه همکف و  3طبقه باالی همکف می باشد

ارزش سهم مشاع
885/000/000

36

بوکان

بوکان – شهرک فرهنگیان – خیابان
تربیت جنوبی –  14متری شبستان  – 1پالک 1

 1/85دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک  1327فرعی از  131اصلی بخش  17بوکان

مسکونی

300

220

ارزش سهم مشاع
1/156/250/000

37

بوکان

بوکان – بلوار آزادی – کوی محمدیه
طبقه باال – کوچه گل محمدی 7
پالک دوم سمت چپ

 2/87سهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک  186فرعی از  77فرعی از  131اصلی واقع در بخش  17بوکان

مسکونی

300

212

ارزش سهم مشاع
1/425/430/000

38

بوکان

بوکان – خیابان ساحلی – نزدیک باشگاه
ورزشی بانوان کوثر – حدفاصل
کوچه یاسمن  1و 2

مقدار  2/47دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک  4578فرعی از  130اصلی قطعه  30تفکیکی
مفروز و مجزی شده از  32/4292فرعی از اصلی مذکور بخش  17بوکان

مسکونی

164/92

264/30

3/096/000/000

39

بوکان

بوکان – روستای آلبالغ

مقدار  0/44سهم مشاع آبی از  3/5سهم آبی از  260سهم و  1281ده هزارم سهم آبی و دیمی مستثنیات اراضی مزروعی
از دو دانگ مشاع و هشت سهم و چهار شعیر شش دانگ قریه آلبالغ دارای پالک  124اصلی واقع در بخش  17بوکان

گلخانه

مساحت شش دانگ
20000

5025

1/199/000/000

40

چالدران

چالدران -خیابان رجایی جنوبی
کوچه سینا 5

شش دانگ پالک  1484فرعی از  182اصلی

مسکونی

156

140

1/180/000/000

41

چالدران

چالدران – روستای حراملو

شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد دامداری به پالک  35فرعی از  204اصلی بخش  3خوی

دامداری

1364

280

1/080/000/000

42

پلدشت

پلدشت – اراضی روستای مراد لوی علیا

مقدار  1/052سهم مشاع از  2/5سهم مشاع از  50سهم از  500سهم سه دانگ مشاع از پالک  48اصلی
از شش دانگ اراضی مزروعی قریه مراد لوی علیا

دامداری

4400

 1845متر مربع به انضمام  844متر مربع
بهار بند و سیلو به حجم  150متر مکعب

1/504/360/000

43

پلدشت

پلدشت – خیابان آزادی – نبش کوچه حکیم

شش دانگ عرصه و اعیان  619فرعی از  53اصلی بخش  3حوزه ثبت ماکو

منزل مسکونی

394/40

414

3/815/400/000

44

پلدشت

پلدشت – روستای قوطان

مقدار  1/22سهم مشاع از  300سهم آبی از  572سهم از  3سهم مشاع از چهار دانگ قریه قوطان

پرورش بوقلمون

4066/26

مساحت تقریبی
1250

4/963/500/000

45

پلدشت

پلدشت – خیابان آذربایجان

مقدار  1/25سهم از  6سهم پالک  292فرعی از  53اصلی بخش  3ماکو

مسکونی

300

219/80

640/000/000

46

قره ضیاء الدین

قره ضیاء الدین – بلوار شهید چمران
جنب اداره دارایی

مقدار  2/24سهم مشاع از شش دانگ یکباب خانه بشماره پالک ثبتی  842فرعی از  36اصلی بخش  6چایپاره

منزل مسکونی

مساحت شش دانگ 275/5

مساحت شش دانگ
348/7

2/875/000/000

47

قره ضیاء الدین

قره ضیاء الدین – امتداد شرقی بلوار انقالب

مقدار  2/38سهم مشاع از شش دانگ پالک  2230فرعی از  36اصلی بخش  6چایپاره

دامداری

مساحت ششدانگ
8775

مساحت شش دانگ  4249مترمربع
به انضمام دوفقره سیلو
به حجم  438متر مکعب

6/641/033/000

48

پیرانشهر

پیرانشهر  -روستای گزگسک پیران

شش دانگ عرصه و اعیان پالک  53فرعی از  4اصلی واقع در بخش  22ارومیه ( قطعه  51تفکیکی )

مسکونی

353

355

649/800/000

49

مهاباد

مهاباد – سراهی ترشکان
روبروی پمپ بنزین قاضی

شش دانگ پالک  7فرعی از  53اصلی بخش  16مهاباد

مرغداری

10020

964

5/960/000/000

50

سردشت

سردشت – فلکه عالمه بیتوشی
نبش خیابان شهید چمران – پالک 21

مقدار  3008464سهم مشاع از  5935730عرصه و اعیان پالک  13فرعی از  572اصلی بخش  11سردشت

مسکونی

127/55

500

4/333/480/000

51

سردشت

سردشت – خیابان استاد هیمن
خیابان دانش – پشت ساختمان
خوابگاه دخترانه آموزش و پرورش

مقدار  4153001573سهم مشاع از  7244000000سهم عرصه و اعیان پالک  51فرعی از  582اصلی
مفروز و مجزی شده از  25فرعی از اصلی مذکور بخش  11سردشت

مسکونی

293/95

290

4/300/000/000

52

سردشت

سردشت – بلوار  7تیر – خیابان شهید بریاجی
نرسیده به ترمینال بین شهری
سمت چپ نبش کوچه عمومی

مقدار  11068590سهم مشاع از  13734000سهم پالک  15فرعی از  654اصلی بخش  11سردشت

مسکونی

123/6

460

6/210/000/000

جدول شماره ب ( واگذاری حق اجراء بصورت نقد و از طریق عقد صلح )
متراژ

ردیف

نام شعبه

آدرس

مشخصات ثبتي ملك

نوع ملک

1

سلماس

سلماس – شهرک صنعتی سلماس

مقدار  4152/95سهم مشاع از  300000سهم ششدانگ یک قطعه مرتع که به تاسیسات صنعتی تبدیل شده است بشماره پالک  20/125/285اصلی واقع در بخش  14سلماس

صنعتی

4152/95

2

سلماس

سلماس – روستای صدقیان

ششدانگ پالک ثبتی  19/220اصلی بخش  14سلماس

مزروعی

50000

قیمت پایه ( ریال )

عرصه

اعيان
2935

7

50/987/970/000
810/000/000

3

ارومیه

ارومیه – کیلومتر  15جاده سرو – روستای آودیالن

یک سهم مشاع از  14سهم زمین دیمی از  1124سهم ششدانگ قریه آودیالن پالک  13اصلی بخش  8ارومیه

زمین زراعی و دامداری

19000

820

1/270/000/000

4

ارومیه

ارومیه – جاده شهید کالنتری – اول روستای برنج آباد

ششدانگ پالک  100فرعی از  82اصلی واقع در بخش  6ارومیه

مرغداری

10444

3183

11/570/800/000

توضیحات

