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اعیانعرصه

غیرفعال-دارای 40متر ساختمان کارگری-دارای 130 متر سالن دامداری-دارای 90متر انبارعلوفه-دیوارکشی و انباری-فروش اقساطی با پرداخت حداقل 10 2.955.647.500ششدانگ67/827/8311047/53260گاودارینقد و اقساطاسدآباد-بعد از خروجی-احمدآباد-روستای لطیف-دربندروداسدآبادهمدان11073
درصد مبلغ پیشنهادی

فروش با وضعیت موجود2.850.000.000ششدانگ5159.70فرعی از 2548اصلیزمیننقد نهاوند-بلوار امام حسین)ع(-کوچه کفراش راه-فرعی سوم-سمت راستنهاوندهمدان21088

دارای امتیازات واحد گلخانه فاقد تاسیسات فاقد آب60.735.693.000.000شعیر76444867/1850فرعی از 14اصلیگلخانهنقد و اقساطمالیر-کوره های قشالق-اراضی نزدیک رضوانکدهمالیرهمدان31196

قطعه زمین زراعی-دارای پروانه چاه از آب منطقه ای میباشد.18.6932.879.915.000 سهم از 96 سهم3222200000فرعی از 150 اصلیزمین زراعینقد و اقساطکبودرآهنگ-مرکزی-سبزدشت-ویان-اراضی روستا-قورت یاتاقیکبودرآهنگهمدان41386

دامداری مخروبه 500 راسی با پروانه بهره برداری از سازمان جهاد کشاورزی استان همدان72.9543.713.070.881 سهم از 96 سهم1215607اصلی 39دامدارینقد و اقساطاسدآباد- مرکزی- موسی آباد- جلگه- اراضی روستا- پشت تپهاسدآبادهمدان51443

 38شعیرو پنجاه هزارم 45/20450001140گاودارینقد و اقساطاسدآباد-مرکزی-اراضی روستا-دربندرود-دهنواسدآبادهمدان61473
4.427.474.219شعیر 

گاوداری بصورت نیمه فعال-دارای حق االمتیاز انشعاب برق 3 فاز با ترانس هوایی مستقل 50 کاوا-پایه های بتنی-حق االمتیاز یک حلقه چاه پمپ آب و تابلو برق مربوطه-لوله 
های پلی اتیلن-منبع آب گالوانیزه 1500 لیتری-منبع سوخت گازوئیل 500 لیتری-یک دستگاه آسیاب جو با موتور 25 اسب بخار و تابلو برق مربوطه-تجهیزات مستعمل 

شیردوشی شامل 4 واحد شیشه های رکوردگیری-یک واحد دوشنده-پمپ خال-رزرو تانک-یکدستگاه ترانس جوش 200آمپر ساخت صنایع دوش ال جی-دوربین مداربسته-

واحد موصوف یک واحد گاوداری 1000 راسی دارای پروانه از جهاد کشاورزی همدان-دارای سالن نگه داری دام-انبار علوفه-اصطبل بهاره )بهاربند(-ساختمان کارگری-دفتر مدیر 41.513.732.050.000 شعیر از 96 شعیر246/13/24580001819دامپرورینقد و اقساطبهار-اللجین-ابتدای روستا سمت چپ-مهاجران-آقبالغ لتگاهاللجینهمدان71577
کارگاه-اتاقک کشتارگاه اضطراری-چاه آب- استخر روباز-

دیوار مشاعی دارد-دارای درختان مثمر و غیر مثمر مقداری هم زمین بایر 253.906.250.000شعیراز96شعیر16360000فرعی از20اصلیباغدارینقد و اقساطمالیر-جوکار-المهدی-اراضی روستا-حسین آباد شاملوجوکارهمدان81910

41سهم مشاع از288سهم 160437400فرعی از20اصلیزراعینقد و اقساطمالیر-جوکار-اراضی روستا-المهدی-حسن آباد شاملوجوکارهمدان91916
فاصله باجاده آسفالت 200 متر-دارای راه شوسه-آب مورد نیاز زمین از یک حلقه چاه عمیق تامین می گردد.همچنین شبکه آبیاری بارانی دراراضی موصوف 3.423.784.722مشاع

استقرار یافته که فاقد شیرآالت است-زمین زراعی فروش با وضع موجود

590سهم مشاع از 161266001250فرعی از 20اصلیزراعینقد و اقساطمالیر-جوکار-اراضی روستا-المهدی-حسین آباد شاملوجوکارهمدان101919
18027.334.073.251سهم

آب الزم از یک حلقه چاه با آبدهی 25 لیتر در ثانیه و برق آن نیز از شبکه برق سراسری تامین می گردد.مسیرهای دسترسی از جاده آسفالت و راه شوسه میسر میباشد.یک 
سوله دامداری متروکه بدون پوشش سقف دارد.ساختمان دو طبقه و فرسوده به مساحت 50 متر مربع-1000متر محوطه سازی با مصالح ماسه و سیمان-یک سیلوی علوفه 

به حجم تقریبی 250 متر مکعب دارد-

مسکونی-نقداسدآباد-بلوار22بهمن-پایین تر از چهارراه تویسرکان-برکندرواسدآبادهمدان112035
اعیانی مسکونی 422.25 و اعیانی تجاری 52.50 متر مربع-فروش با وضعیت موجود39.835.500.000ششدانگ6348474.75فرعی از 1406اصلیتجاری

یک طبقه ساختمان با قدمت بیش از 20 سال ساخت-نمای سیمانی-پنجره ها و درب ورودی فلزی-دارای حدود 20 متر مربع مغازه-110متر مربع ساختمان-پشت بام 3.976.825.000ششدانگ579252.91130فرعی از49 اصلیمسکونینقداسدآباد روستای جنت آباد-بر خیابان نرگسی-کوچه روبروی منبع آباسدآبادهمدان122039
ایزوگام-فروش با وضعیت موجود 

دارای یک آسیاب و خردکن دام-دارای دو هیتر موشکی جهت گرمایش سالن ها-4 فن برقی سالن-دارای امتیاز برق50.2726.628.100.000 شعیر از 96 شعیر4040001278فرعی از 154 اصلیمرغدارینقد و اقساطرزن_مرکزی-سمت راست جاده امتلر -نبش راه وفس-ورقستان-جاده رزن دمقرزنهمدان133561

یک ساختمان یک طبقه آجری شامل دو واحد در همکف-قدمت بنا حدود 21 سال-دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن3.900.000.000ششدانگ265789/37235اصلی از 365 فرعیمسکونینقدکبودرآهنگ-روستای خان آباد-)نورآباد(-ابتدای روستا-کوچه منبع آبکبودرآهنگهمدان143574

فروش با وضعیت موجود-50متر طبقه همکف-95 متر طبقه اول2.400.000.000ششدانگ96297/51145 فرعی از 27 اصلیمسکونینقدنهاوند-روستای شریف آباد-خیابان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-نبش کوچه میراث 3فیروزانهمدان153596

165مترطبقه اول-198متر طبقه همکف55.2163.307.208.000 سهم از 96 سهم70652/77363فرعی از 7 اصلیمسکونینقدنهاوند-روستای گردیان-خیابان اصلی-اول روستا-سمت راستفیروزانهمدان163597

کاربری کشاورزی دیم6.193.600.000ششدانگ33176960فرعی از1 فرعی از 7 اصلیزراعینقد و اقساطفیروزان-نهاوند-خزل-اراضی روستا-خزل شرقی-روستای گردیانفیروزانهمدان173988

حدود 198 متر طبقه همکف-165 متر طبقه اول-طبقه همکف اصطبل و انباری و 28 متر مغازه-4.890.000.000ششدانگ150713.3363فرعی از 7 اصلیمسکونینقدنهاوند-روستای گردیان-نرسیده به زمین فوتبال روستافیروزانهمدان183989

حدود 90 متر طبقه همکف-حدود 115 متر طبقه اول-طبقه همکف بصورت انباری و پارکینگ-2.920.000.000ششدانگ99440/07205فرعی از 27 اصلیمسکونینقدنهاوند-روستای شریف آباد-خیابان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-نبش کوچه میراث 3فیروزانهمدان193990

تحت کشت گندم-دارای متصرف-زمین زراعی فروش با وضع موجود 7.295.250.000ششدانگ24397270فرعی از7 اصلیزراعینقد و اقساطفیروزان-نهاوند-خزل-اراضی روستا-روستای گردیانفیروزانهمدان203991

کبودرآهنگ-مرکزی-میدان همت-خیابان سردار همدانی-اواسط کوچه صداقت-کبودرآهنگهمدان214341
شامل ساختمان آجری نسبتا نوساز با کاربری مسکونی به متراژ 120 متر مربع-یک سازه سقف سبک برای نگهداری دام و انبار علوفه به متراژ حدود 60 متر 75/412.199.458.333شعیر از 96 شعیر238326/28180اصلی از756فرعیمسکونینقدراهب دستجرد

مربع با امتیازات آب و برق و گاز و دارای محوطه سازی می باشد.

دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی-سیستم لوله کشی آب و فاضالب بصورت متعارف-2.150.000.000ششدانگ8132/0670فرعی از 4048 اصلیمسکونی نقدنهاوند-مرکزی-گوشه سرتل-خیابان شهدا-کوچه افصحی-پالک 37نهاوندهمدان224428

اسدآباد-روستای وندر آباد-مرکزی-برخیابان اصلی-ورودی پایین تر از دبیرستان اسدآبادهمدان234691
در یک طبقه دارای دیوار محصور آجری و بلوک نمای سیمانی سقف ایزوگام و نوع سازه با مصالح بنایی می باشد.76/3341.494.874.167 سهم از 96 سهم48124080فرعی از 51اصلیمسکونینقدسید جمال

رزن-مرکزی-بر خیابان اصلی روستا-امتلر-جاده رزن دمق-خیابان باباطاهر=کوچه رزنهمدان244868
دو طبقه دارای امتیازات-قدمت حدود 18 سال-دارای آب و برق و تلفن و گاز-طبقه فوقانی فاقد درب و پنجره و نازک کاری58/152.544.062.497 شعیر از 96 شعیر339587/38346فرعی از154 اصلیمسکونینقدسعدی

دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی-سیستم لوله کشی آب و فاضالب بصورت متعارف-2.457.500.000ششدانگ200418580فرعی از15اصلیمسکونینقدنهاوند-گیان-مرکزی-چهارراه مهتابی-کوچه کاویاننهاوندهمدان255281

دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی-سیستم لوله کشی آب و فاضالب بصورت متعارف-5.560.000.000ششدانگ2133413/07130فرعی از15اصلیمسکونینقدنهاوند-گیان-مرکزی-خیابان مراد کیانی-کوچه بوستان 12نهاوندهمدان265282

دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن-نمای ساختمان اندود سیمانی-دارای درب و پنجره های فلزی و آلومینیومی-سقف طاق ضربی-قدمت بنا حدود 20 سال می باشد.1/928996.133.333 دانگ از ششدانگ2412764/43371اصلی از429فرعیمسکونینقدکبودرآهنگ-مرکزی-گلزار شهدا-روبروی سوله-کوچه جعفری-راهب-آق تپهکبودرآهنگهمدان275341

سال ساخت حدود 20 سال-انشعاب آب و برق و گاز دارد-ملک از سمت معبر دارای تعریض میباشد.5.800.000.000ششدانگ35/2916466/43226مسکونینقدازندریان-بلوار امام خمینی-جنب بانک کشاورزی-کوچه آریاازندریانهمدان285342

تمامیت 15سهم مشاع از یک هشتم سهم مشاع از 87 هکتار اراضی مزروعی بابارستم از 39ویک سوم سهم ششدانگ قریه بابا رستم میباشد.1100 متر استخر 2.650.000.000مشاع 1515001124اصلیپرورش ماهینقد و اقساطنهاوند-مرکزی-حومه روستا-شعبان-روستای بابا رستمنهاوندهمدان295466
پرورش ماهی-اتاقک اداری و نگهبانی حدود 24 متر مربع-

شامل سه واحد مسکونی بوده که یک واحد قدیمی ساز و 2واحد نوساز14.700.000.000ششدانگ770611/44400فرعی از 15اصلیمسکونینقدگیان نهاوند-خیابان شهرداری-کوچه حسینی-)بانک صادرات قدیم(روبروی بن بستفیروزانهمدان305497

استخرپرورش نقد و اقساطنهاوند-مرکزی-اراضی روستا-شعبان-روستای بابارستمنهاوندهمدان315828
استخرمذکور از نظر ماشین آالت و تجهیزات دارای خط انتقال و روشنایی محوطه استخر به طول 600 متر و از ترانس برق مشترک و مشاع با استخرهای همجوار بوده که درصد 7.700.000.000ششدانگ40590001535فرعی از15اصلیماهی

مالکیت این استخر مشخص نمیباشد.

دارای ساختمان کارگری-انبار علوفه-سالن مرغداری-دیوارکشی پیرامونی-منبع آب گالوانیزه1500 لیتری-منبع سوخت گازوئیل 500 لیتری-دو دستگاه جت 67/27712.511.419.594شعیر71/680512001245مرغدارینقد و اقساطاسدآباد-پیرسلمان-جاده آجین-به طرف سنقر-پیرسلمان-آجیناسدآبادهمدان325970
هیتر گازوئیلی-5عدد هواکش موتوری-حق االمتیاز انشعاب برق 3فاز با ترانس هوایی مستقل 50کاوا

زمین کشاورزی-دارای یک حلقه چاه مشاعی 24 ساعت سهم آب در هر 6 روز بدون تاسیسات آبیاری بصورت غرقابی-25.6053.008.267.500 شعیر از 96 شعیر640626600 فرعی از 71 اصلیزراعینقد و اقساطاسدآباد-مرکزی-اراضی روستا-پیرسلمان-آجیناسدآبادهمدان336045

دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن -فروش با وضعیت موجود25/191.705.572.916 شعیر252/106991/55576مسکونینقدکبودرآهنگ-مرکزی-سرداران-روستای دولی ابتدای روستا جنب مدرسهکبودرآهنگهمدان346270

دیم-دارای بادام دیم 14 ساله -کشت غالت دیم-استخر سیمانی-استخر ذخیره آب-خانه باغی27.365.316.461.250شعیر58106050470فرعی از 246اصلیزراعینقد و اقساطکبودرآهنگ-مرکزی-0اراضی زراعی-سرزداران-روستای قراگلکبودرآهنگهمدان356358

دارای امتیازات آب برق گاز تلفن-فروش با وضعیت موجود2.000.000.000ششدانگ240311/6180اصلی از492 فرعیمسکونینقدکبودرآهنگ-مرکزی-خیابان امام-بعد از کوچه حافظ 3-روبروی بسیج-راهب-امیر آبادکبودرآهنگهمدان366360

دارای سوله اصلی کشتارگاه-بچه سوله-ساختمان نگهبانی-ساختمان تاسیسات و تسویه فاضالب-سرویس بهداشتی و دیوارکشی و محوطه سازی69/0435.797.969.166 شعیر100001676 کشتارگاهنقد و اقساط5کیلومتری شهرستان کبودرآهنگ روبه روی روستای گندجینکبودرآهنگهمدان376361

دارای امتیازات آب برق گاز تلفن-فروش با وضعیت موجود8/461.233.750.000 شعیر227/293175291مسکونینقدکبودرآهنگ-مرکزی-بلوار ولیعصر-جنب اغذیه ماهانکبودرآهنگهمدان386362

دارای امتیازات آب برق گاز تلفن-فروش با وضعیت موجود39/61.320.000.000 شعیر238/370722/12195مسکونینقدکبودرآهنگ-مرکزی-خیابان سادات-راهب-دستجردکبودرآهنگهمدان396363

دارای دو سالن مرغداری-نما سیمانی-دارای انبار-دارای اتاق چاه آب-اتاق سرایداری-دارای فنس کشی-دارای تاسیسات برق-تاسیسات گازرسانی-تاسیسات آبرسانی-19.568.000.000ششدانگ1179281803 اصلیمرغدارینقد و اقساطسامن-هریرزسامنهمدان406422
تاسیسات گرمایشی-

همدان-شهرک بهشتی-کوچه فرهنگ-خیابان 12 متری بعثت-نبش کوچه بعثت قهاوندهمدان416442
قدرالسهم 175/5934مسکونینقد5-مجتمع آفتاب-پ21 و پ23 طبقه اول

طبقه اول-مجتمع 8 واحدی-نمای سنگ-12 سال قدمت ساخت3.153.125.000مشاع9588از عرصه

صنایع نقد و اقساطمالیر-مرکزی-شهرک صنعتی-شوشاب-حرم رود علیا-شوشاب قطعه 74 و 75مالیرهمدان426476
امتیازو ئکنتور برق-امتیاز و کنتور گاز2014دبی-امتیاز آب شهرک صنعتی-تاسیسات آب-لوله کشی-سالن هانکار-ساختمان اداری و کارگری-سوله تولید-36/07614.240.525.000شعیر944436/201041/40و95فرعی از 2اصلیکشاورزی

دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی-سیستم لوله کشی آب و فاضالب بصورت متعارف-29/7251.331.432.290 سهم از 96سهم350188/2104فرعی از 15اصلیمسکونینقدگیان-مرکزی-بلوار اصلی-روبروی مخابرات گیان-محله جوکلهفیروزانهمدان436508

دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی-سیستم لوله کشی آب و فاضالب بصورت متعارف-59/342.526.585.940 شعیر2552135/1200فرعی از15اصلیمسکونینقدنهاوند-گیان-بلوار اصلی-مرکزی گیان-بعد از کارواشفیروزانهمدان446509

204فرعی از82فرعی تجارینقدنهاوند-بلوار ولیعصر-روبروی شهرک طالغانی-جنب ترمینال بروجرد-نهاوندهمدان456544
فروش با وضع موجود.53.600.000.000ششدانگ39756از1اصلی

دارای پروانه ساخت-دوطبقه-پارکینگ-ابزار گچی و نقاشی دارد.40/44821.400.000.000 شعیر13171/75335/18فرعی از3782 اصلیمسکونینقدنهاوند-مرکزی-میدان عارف-بخش یکنهاوندهمدان466552

تجاری نقدفامنین-خیابان امام خمینی-باالتر از بانک کشاورزیفامنینهمدان476567
110مترتجاری در همکف-حدود 368 متر مربع زیربنای مسکونی با بر 11.10 متر از خیابان امام خمینی و 10 متر از کوچه جانبی با قدمت باالی 20 سال90.000.000.000ششدانگ1447447478فرعی از104اصلیمسکونی

اسکلت فلزی و آجری-پوشش دیوارها گچ-پنجره ها فلزی-سقف طاق ضربی-دارای آشپزخانه با کابینت فلزی-آبگرمکن22.572.339.290.000 سهم مشاع از 96 سهم245281.81286فرعی از 135اصلیمسکونینقدهمدان-روستای چشمه قصابان-جنب دهیاری-پالک 14شهید شکریهمدان486591

تعطیل و غیرفعال میباشد.دارای اصطبل-شیردوش-انبارعلوفه-بهاربند-سیلو-محوطه سازی-گوساله دانی-چاه اب-امتیاز برق.65.14.132.493.750 شعیر از 96شعیر2025001524اصلیگاودارینقدواقساطهمدان-قهاوند-شرا-وفس-هیزجقهاوندهمدان496593

فروش با وضعیت موجود38.550.000.000ششدانگ1310310فرعی از 1116اصلیمسکونینقدهمدان-میدان شهید مفتح-بلوار جهانیان-کوچه ستایشهمدانهمدان506717

پژو روآ-مدل 1387-رنگ نقره ای متالیک-دوگانه سوز-شرکت کننده حتما باید ساکن همدان باشد.350.000.000ششدانگ   خودرونقدهمدان-آرامگاه بوعلی سینا-مدیریت بانک کشاورزیهمدانهمدان516822

دارای آب و برق و گاز-فروش با وضعیت موجود7.700.000.000ششدانگ8/874/937270164مسکونینقدمالیر-سامن-بلوار شهدا-روبروی بانک کشاورزی-کوچه نور-جنب اداره برقسامنالبرزالبرز52

جهت کسب اطالعات بيشتر به واحد حقوقی بانک کشاورزی استان همدان واقع در آرامگاه بوعلی سينا مراجعه و يا با شماره 09186081501 ميالد قاسمی تماس حاصل فرمائيد. 
     

تاريخ وزمان ومحل بازگشايی پاکتها 17 خرداد ماه سال جاری وشرايط کامل شرکت 
در مزايده در نشانی )setadiran.ir( با کد 2001001154000001 قابل مشاهده 

می باشد.
مبلغ تضمين شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مندرج در آگهی می باشد.

بازديد از اموال قبل از شرکت در مزايده برای تمام شرکت کنندگان با هماهنگی 
شعبه محل وقوع ملک امکان پذير ميباشد.

حضور پيشنهاد دهندگان در روز باز گشايی پاکتها بالمانع می باشد و پيشنهادات 
فقط بصورت الکترونيکی واز طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به نشانی 

)setadiran.ir( قابل ارائه وپذيرش خواهد بود.
کليه امالک با وضع موجود بفروش ميرسد و در صورت داشتن متصرف ، تخليه 
و خلع يد به عهده خريدار ميباشد. استعالم وپرداخت بدهی های احتمالی امالک 

مورد مزايده به ساير سازمانهاوادارات و هزينه اخذ سند بر عهده خريدار خواهد بود.

مساحت قيد شده در روزنامه مساحت کل ملک بوده و متراژ اعيانی تقريبی ميباشد. 
در واگذاری اقساطی  کارخانه ها ،ارائه وثيقه معادل ارزش ماشين آالت و تأسيسات 
ضروری ميباشد. بانک دررد يک يا کليه پيشنهادها مختار ميباشد. در صورت 
خريد اقساطی ملک ،شرايط واگذاری بدين شرح ميباشد: 1- ميزان پيش پرداخت 
حداقل 20درصد قيمت پايه ميباشد)به استثنای مواردی که در توضيحات درصد 
مشخصی تحرير شده باشد.(. 2-واگذاری در قالب عقد اجاره بشرط تمليک خواهد 

بود. 3-حداکثر سقف مدت بازپرداخت 60 ماهه با احتساب نرخ سود بانکی  ميباشد.
)نرخ سود برابر نرخ مصوب هيأت مديره بانک در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد 
شد در غير اينصورت برابر نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار ميباشد.( 4-کيفيت 
بازپرداخت اقساط با توجه به سيستم حسابداری بانک يکی از گزينه های ذيل خواهد 
بود:ماهيانه-سه ماهه-شش ماهه-ساالنه  5-درحالت پيشنهادهای متعدد برای يک 

مورد مزايده بهترين و مناسب ترين پيشنهاد برنده مزايده خواهد بود.
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