
 مزایده عمومی

  03/95شماره 
توانند  اي در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا متقاضیان می موسسه

جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب 
تماس حاصل  09141418282و یا موبایل  044–33461306–33485505اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاي 

 .فرمایند

 

  توضیحات  تعداد  نوع ملک  ردیف

  قطعه 17  ک مسکونیلم  1

  کلیه امالك در شهرستان ارومیه
  30می باشد غیر از ردیف  

  قطعه 5  زمین مسکونی  2

  باب 3  مغازه تجاري  3

  قطعه 3  باغچه و زمین کشاورزي  4

  قطعه 3  واحد صنعتی و غیره  5

 

... و سبز فضاي طرح در ملک گرفتن قرار یا و ساز و ساخت در تغییر یا و کاربري تغییر گونه هر بعدي مسئولیت: تذکر
 .میباشد) اصلی برنده( خریدار عهده بر امورات سایر پیگیري و

صبح  0900از ساعت (  25/6/95لغایت پنجشنبه مورخه  16/6/95اري از روز سه شنبه مورخه روز ک 8 :زمان بازدید
  )بعد از ظهر بغیر از ایام تعطیلی 1800لغایت 

 –) برق سابق(بلوار سربازان گمنام  –ارومیه  –استان آذربایجان غربی  :حل اخذ فرم و تحویل پاکات مزایدهآدرس م
 16نبش کوي  –روبروي مؤسسه امین 

 عهده بر مزایده برگزاري به مربوطه هاي هزینه و انتقال و نقل ، مالیات ، عوارض از اعم جانبی هاي هزینه کلیه: توجه
   .باشد می مزایده اصلی برنده

  
  
  
  



  03/95فهرست امالك مزایده شماره 
  

 آدرس ملک توضیحات
قیمت کارشناسی 

 )ریال(
 نوع سند

نوع  مساحت
 کاربري

 عرصه اعیان ردیف نوع ملک

مغازه فاقد مجوز می 
 باشد 

 8بعد از خ  -بلوار باهنر - ارومیه
 شهریور 

 1 طبقه با مغازه  2ساختمان  مسکونی  312 604 دانگ 6 000/000/000/31

پیگیري اخذپایان کار 
 بعهده خریدار است

خ امام رضاخ شمس کوي -ارومیه 
6 

 مسکونی 500 1673 دانگ 6 000/000/000/21
طبقه نیمه  4ساختمان 

 کاره
2 

کار پیگیري اخذپایان 
 بعهده خریدار است

خ  امام رضا خ شمس -ارومیه 
 5کوي

 مسکونی 500 1549 دانگ 6 000/000/500/20
طبقه نیمه  4ساختمان 

 کاره
3 

تعریض جاده لحاظ 
 نگردیده است

آخر روستاي بندجنب -ارومیه 
 رستوران تاج محل

 1000 -  عادي 000/000/000/20
- کشاورزي

 جهانگردي
  4 زمین

فرهنگیان خ شمالی نبش -ارومیه   - 
نیمه (ساختمان با مغازه   مسکونی  300  1180  دانگ 6  000/000/500/13  22کوي

  5  )کاره

 - 
 5خ مولوي کوي  - ارومیه
 22پالك

  6 طبقه ویالیی 2ساختمان  مسکونی 244 429 دانگ 6 000/000/000/12

بدهی مغازه از بابت 
تکمیلی مجتمع بعهده 

 خریدار است

مجتمع تجاري  جاده بند - ارومیه
 مروارید غرب

 7  نبش 2مغازه  تجاري 43 43 سرقفلی 000/000/180/11

مغازه فاقد مجوز 
 .شهرداري می باشد 

فرهنگیان خ  شمالی کوي -ارومیه 
26 

 8  ساختمان با مغازه مسکونی 300 398 دانگ 6 000/000/200/9

 - 
متري  4خ سرداران کوچه  - ارومیه

 همدانچی
 9  زمین مسکونی 435 14 دانگ 6 000/600/147/9

 - 
متري اول 12خ یاسر - ارومیه
 64پالك

  10  نبش 2طبقه  3ساختمان  مسکونی 273 640 دانگ 6 000/000/125/8

 - 
 16فلکه بهداري اول خ -ارومیه 
 متري

  11  زمین مسکونی 202 -  دانگ 6 000/000/900/7

مغازه فاقد مجوز 
 میباشد

فلکه ایثاراول خ فرخی  - ارومیه
 1پالك 

 12 ساختمان ویالیی با مغازه مسکونی 275 135 دانگ 6 000/000/500/7

 - 
فلکه آبیاري کوي نصرت  - ارومیه
 6کوچه 

 13 طبقه 3ساختمان  مسکونی 165 475 عادي 000/000/000/4

 - 
راه اول 4شهرك ولیعصر  - ارومیه
 44پالك  4کوي 

 14 ساختمان ویالیی مسکونی 275 229 دانگ6 000/000/926/3

مغازه ها فاقد مجوز 
 شهرداري است

شهرك شاهد خ شهید  - ارومیه
 گوزلی

  15  باب مغازه3ساختمان با  مسکونی 240 340 عادي 000/000/350/3

 - 
شهرك شهریار آخر خ  - ارومیه

 77اسدزاده پالك 
  16  ساختمان ویالیی مسکونی 327 336 دانگ6 000/000/900/2

سه راهی  –جاده امامزاده  –ارومیه   - 
صنعتی   1005  238  درصد 15  500/966/929/2  اوچ قبرلر

  17  درصد کارخانه راکد 15  کشاورزي

 - 
جاده اشنویه روستاي درین  - ارومیه

 قلعه
  18  باغ سیب کشاورزي 9000 -  عادي 000/000/700/2

مغازه فاقد مجور 
 شهرداري است

فلکه آبیاري کوي نصرت - ارومیه
 7نبش کوي میخک 

  19  ساختمان با مغازه مسکونی 96 230 عادي 000/263/540/2



سند ملک اوقافی می 
 باشد

خ حسن نژادکوي - رودکی–ارومیه 
17 

 مسکونی 200 365 اوقافی 000/000/500/2
طبقه نیمه  2ساختمان 

 کاره
20  

مغازه فاقد مجوز 
 شهرداري است

کمربندي نرسیده به پارك -ارومیه 
 کوثر

  21 مغازه با زیر زمین مسکونی 107 208 عادي 000/000/300/2

 - 
 10خ شورا کوي اول آخر - ارومیه

 متري سمت راست
  22  )19قطعه(زمین  مسکونی 134 -  عادي 000/400/697/2

 10خ شورا کوي اول آخر - ارومیه  - 
  23  )20قطعه(زمین   مسکونی  144  -   عادي  000/000/800/1  متري سمت راست

 - 
 شهرك سپاه خ قهاري خ - ارومیه

 شهید یزدانی
 مسکونی 135 450 عادي 000/000/000/2

طبقه نیمه  2ساختمان 
 کاره

24  

مغازه فاقد مجوز 
 شهرداري است

کمربندي نرسیده به پارك  - ارومیه
 کوثر

  25  دهنه 2مغازه  تجاري 32 32 سرقفلی 000/000/450/1

 - 
شهرك شاهد خ صمدي خ  - ارومیه

 3خلیلی کوي 
  26  طبقه 2ساختمان  مسکونی 200 193 عادي 000/000/400/1

کلبه باغ فاقد  مجوز 
 می باشد

نوشین شهر روستاي  - ارومیه
 ساعتلو

  27  کلبه باغ و زمین  کشاورزي 10800 63 عادي 000/000/265/1

 - 
کشتارگاه خ  کریمی کوي  - ارومیه

8 
  28  ساختمان ویالیی مسکونی 198 140 دانگ 6 000/000/870

ملک بصورت سهام 
 می رسدبفروش 

شهرك صنعتی  - ارومیه
 کارخانه چشمه آرزو2فاز

000/975/876 

صه1500
 10م از 

 هزار

195 
50/

286 
 صنعتی

سهم کارخانه کیک 1500
  29  وکلوچه با متعلقات

دامداري فاقد مجوز 
 بوده و سنتی می باشد

روستاي قوروق بعد از  -خوي
 مسجد جامع

 816 280 دانگ6 000/000/800
  30  دامداري سنتی  مسکونی

  31  زمین  مسکونی 250 -  عادي 000/000/150 جاده دریا روستاي کردلر - ارومیه - 
  

 


