
 40/0044آگهي مزايده شماره 

د اموال مشروحه ذيل خود را از طريق مزايده عمومي در نظر داردر استان کرمانشاه يك سازمان دولتي 

بفروش برساند متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شرکت در مزايده در زمان و محل 

تماس حاصلل   439- 93980983 -9 با شماره تلفن بيشتر اعالمي مراجعه و يا جهت کسب اطالعات

 نمايند. 

 2400مدل  823iيکدستگاه بي ام و تعداد  -0

 تعداد دوباب ملك مسکوني -2

از  20/02/0044ملور    سله شلنهه  روز لغايلت  22/02/0044ملور    شلنهه  يکروز  روز اداري از 9زمان بازديلد بملدت    -9

 08044الي  3044ساعت 

 کرمانشاه،ديزل آباد، خيابان زندان، روبروي شيشه اتومهيل رضا0 خودروهامحل بازديد -8

 کرمانشاه، بلوار کيهانشهر، شهرک کهريز، بر خيابان شهرک کهريزطهقه و پيلوت  9محل بازديد ملك نيمه ساز -6

فرعلي  0388کهريلز برخيابلان بله پلالک     کرمانشاه، بلوار کيهانشلهر، شلهرک    0تجاري وطهقه مسکوني  9محل بازديد ملك-8

 اصلي  08از 

 20/02/0044مور  سه شنههزمان و محل تسليم پيشنهادات0تا پايان وقت اداري روز  -3

 28/02/0044مور   شنهه  چهارزمان اعالم انصراف روز-9

 26/02/0044مور   شنهه پنجروززمان بازگشايي پاکات0  -04

 23/02/0044مور   شنهه اعالم برندگان مزايده0 روز  -00

 

بر عهده برنده مزايلده   از جميع جهاتو...و ساير بدهي ها، نقل و انتقاالت سند، ))کليه هزينه هاي جانهي از قهيل0 عوارض ساالنه شهرداري، ماليات 

 مي باشد((

 

فرم  مهيدرصدقيمت پايه چك تضمين شده از بانك بصورت جداگانه اخذ و ضم 04هريك از اموال  يجهت شرکت درمزايده، به ازا

 شود. دهيشرکت در مزا

بخش استانها و   www.dchq.irتوانند به وب گاه  ضمنا بازديد کنند گان محترم جهت اطالع از زمان مزايده استانها مي

es.ir-www.mokhader  .مراجعه نمايند 

 

 
 

http://www.dchq.ir/
http://www.mokhader-es.ir/
http://www.mokhader-es.ir/


و  رديف

 کدخودرو
 نوع خودرو

شماره 

 انتظامي
 وضعيت مدل

قيمت 

 پايه)ريال(
 توضيحات

1 825i 111/111/811/22 پالک ميشود 2112 85ج885-99 بي ام و 
- 

 

 

 

 کرمانشاهاستان  40/0044ليست اموال غيرمنقول مزايده 

 توضيحات قيمت پايه)ريال( سند وضعيت متراژ آدرس نوع مال رديف

1 
یکباب ملک مسککنی   

طبقه و پیلکن  ییهکه    3
 ساز

کرمایشککا ب ولککنیه کیهایشککهرب  
شککهرک کهریکک  وککر  یاوککا   

 شهرک کهری 

متککر و  631طبقککه کهککک  
متر )وریور  641سایر طبقا  

 کاهشناس ( یظریه

پیگیککره کککاه ی کک  سککن   
و هفع منییع و... م   مالکیت

وایست  تنسط وری   م ییک    
 صنه  پ یرد

000/000/000/42 
وصککنه  مبایانامککه و ککرو    

 میر س .

4 

یکباب ملک مسککنی   
وککه مسککارت  رصککه   

متر و ی یکا  کلیکه   671
طبقکککا  مسککککنی  و 

متککر  777تجککاهه و... 
 مروع  

کرمایشککککککککککککککککا بولنیه 
کهریککک  کیهایشهربشکککهرک 
 47یز 6187ور یاوککا  پکک ک  

 یصل 
 

متکر و   671مسارت  رصه 
مسارت کل  ی یای  شکامل  

ویر  بهی  پلهب زیر زمکی  و  3
تجاهه جهاکا وکه مسکارت    

متروریوککککر یظریککککه   777
 کاهشناس هسه   

پیگیککره کککاه ی کک  سککن   
مالکیت و هفع منییع و... م  
وایست  تنسط وری   م ییک    

 صنه  پ یرد

000/000/000/24 
وصککنه  مبایانامککه و ککرو    

 میر س 

 

 کرمایشا بدی ل آوادب  یاوا  زی ی ب هووروه شیشه یتنمبیل هضا محل بازديد خودروها:-0

طبقه و پیلوت کرمانشاه، بلوار کیهانشهر، شهرک کهريز، بر خیابان شهرک  0محل بازديد ملک نیمه ساز -4

 کهريز

 طبقه : کرمانشاه، بلوار کیهانشهر، شهرک کهريز بر خیابان اصلی 0محل بازديد ملک-0

مورخ  سه شنبهلغايت روز  44/14/1200زمان بازديد و ارائه پیشنهادات: ازروز يکشنبه مورخ -2

 10:00الی  00:00اداري از ساعت  روز0به مدت  42/14/1200

 40/14/1200 زمان  اعالم انصراف: روز چهار شنبه  مورخ-0

 46/14/1200پنجشنبه مورخ زمان بازگشايی پاکات: روز-6

 40/14/1200اعالم برندگان مزايده: روز شنبه  مورخ -4

))کلیه هزينه هاي جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، مالیات ، نقل و انتقاالت سند ، و ساير بدهی ها 

 باشد((و...از جمیع جهات بر عهده برنده مزايده می 

 

چک پايه درصدقیمت 10 اموال از هريک ازاي به درمزايده، شرکت جهت 

 .شود اخذ و ضمیمه فرم شرکت در مزايده جداگانه بصورت بانک تضمین شده از

 

تنیین  وه وب گا   ضهنا وازدی  کنن  گا  محترم جهت یط ع یز زما  م یی   یستایها م 
www.dchq.ir    وخش یستایها وes.ir-www.mokhader  . مریجاه یهاین 

http://www.dchq.ir/
http://www.dchq.ir/
http://www.mokhader-es.ir/

