
 10/0011آگهي مزايده 

 

د اموال مشروحه ذيل خود را از طريق مزايده عموومي  يك سازمان دولتي در نظر دار

بفروش برساند متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت فور  رورايش روردت در    

بوا روماره    بيشوتر  مزايده در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهت دسب اطالعات

 تماس حاصل نمايند. 139- 93980983 -9تلفن

 و سنگين دستگاه خودرو / سبك  01تعداد -0

 متر مربع 3111يکقطعه زمين دشاورزی به مساحت تقريبي تعداد  -2

از 10/13/0011شونبه پنج روز لغايوت  19/13/0011مورخ  رنبهدوروز  روز اداری از 0زمان بازديد بمدت  -9

 00011الي  3011ساعت 

 درمانشاه،ديزل آباد، خيابان زندان، روبروی ريشه اتومبيل رضا0 خودروهامحل بازديد -0

جاده سراب نيلوفر، بعد از روستای سياه دمور، بور جواده     9درمانشاه، ديلومتر زمين دشاورزی0محل بازديد -0

 (00اصلي)زمين مجاور مردز ماده

 10/13/0011مورخ شنبهپنجزمان و محل تسليم پيشنهادات0تا پايان وقت اداری روز  -0

 13/13/0011مورخ رنبهزمان اعال  انصراف روز-8

 19/13/0011شنبه مورخ يکروززمان بازگشايي پادات0  -3

 01/13/0011مورخ  رنبهدواعال  برندگان مزايده0 روز  -9

 از جميع جهاتو... نقل و انتقاالت سند، ))دليه هزينه های جانبي از قبيل0 عوارض ساالنه رهرداری، ماليات 

 بر عهده برنده مزايده مي بارد((

 

بخش استانها   www.dchq.irضمنا بازديد دنند گان محتر  جهت اطالع از زمان مزايده استانها ميتوانند به وب گاه 

 مراجعه نمايند.  es.ir-www.mokhaderو 

 

 

 

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


 

 

 استان درمانشاه0011/0ليست خودروهای مزايده 

 توضيحات قيمت پايه)ريال( وضعيت مدل شماره انتظامي نوع خودرو رديف

1 
کشنده دانگ 

 فنگ
 - 111/111/111/11 پالك مي شود 1931مدل 11ع11-913

 -  000/000/810 پالک مي شود 2831 12د221-22 پژو روآ 2

 - 000/000/200/2 پالک مي شود 2830 81ب338-38 وانت نيسان 8

 .- 000/000/100 پالک مي شود 2838 35ق135-23 پژو پارس  3

1 
ام وی ام 

x88 
 - 000/000/300/2 پالک مي شود 2838 53ب51-232

 - 000/000/210 پالک مي شود 2813 52د333-22 پرايد  5

 - 000/000/110 پالک مي شود 2833 38ص531-12 205پژو 1

 000/000/300 پالک مي شود 2833 53ص355-23 زانتيا 3

برابر اعالم نظریه  کرششنراهر    

از شمرشه شراهي   1شامي عدد 

زیر صندلي مشخص نبود ک  مي 

بریستي دش مرکز تعویض پهالك  

 .برزبیني و تریید گردد

 - 000/000/500 پالک مي شود 2833 28ص833-15 پژو پارس 3

20 
سواری 

 پيکان
 - 000/000/230 مي شودپالک  2813 83س23-332

 

 استان درمانشاه0011/0اموال غيرمنقول مزايده ليست 

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

1 

یکقطع  زمین 

کشروشزی ب  

مسرحت تقریبي 

 متر مربع1111

 9کرمرنشره، کیلومتر 

جرده اراب نیلوفر، بعد 

از شواتری ایره کمر، 

اصلي)زمین بر جرده 

 (11مجروش مرکز مرده

مسرحت 

تقریبي 

 مترمربع1111

 111/111/111/11 قولنرم  ای
بصوشت مبریعنرم  بفروش 

 مي شاد

 
 درمانشاه،ديزل آباد، خيابان زندان، روبروی ريشه اتومبيل رضا محل بازديد خودروها0-0

 (00روستای سياه دمر، بر جاده اصلي)زمين مجاور مردز مادهجاده سراب نيلوفر، بعد از  9درمانشاه، ديلومتر محل بازيد زمين0 -2

روز اداری از 0به مدت 10/13/0011مورخ  پنجشنبهلغايت روز  19/13/0011مورخ دورنبهزمان بازديد و ارائه پيشنهادات0 ازروز -9

 00011الي  13011ساعت 

 13/13/0011مورخ  رنبهزمان  اعال  انصراف0 روز -0

 19/13/0011مورخ يکشنبهات0 روززمان بازگشايي پاد-0

 01/13/0011رنبه مورخ دواعال  برندگان مزايده0 روز -0

 ))دليه هزينه های جانبي از قبيل0 عوارض ساالنه رهرداری، ماليات ، نقل و انتقاالت سند، و... از جميع جهات  بر عهده برنده مزايده مي

 بارد((


