
استان كرمانشاه  1400/3مزايده   اموال منقولليست   

و   رديف 

 کدخودرو

نوع 

 خودرو

شماره  

 انتظامي 
 وضعيت مدل

قيمت  

 پايه)ريال( 
 توضيحات 

96ص19-614 پراید  1 000/000/600 پالك مي شود  1390   دوگانه سوز 

53ق514-54 روآ 2 000/000/500 پالک مي شود  1387   
خووود و ن وو  کپسوووگ گوواز اگ پووي ارووي  وور  و  

 مي  اشد.

13د147-29 پرايد  3 000/000/80 پالک مي شود  1385   

 نووا ایوووي خووود و کووره  ووب  ووود  کووه   ووو   

غیرقووانوني  ووه  نووا سوولید دیوودیس گردیوود  اسوو  

 رنوود  میایووود  موووي  ایسوو ي اقوووداما  قوووانوني 

رهوو  تیوو  د ییوور  نووا د  سیسوو    ا ووو   ا 

 انجاه نماید.

97ط241-21 پرايد   4 شود  مي کپال 1390   000/000/500  
ه کووپوورپ پالکوو  ازوواص زیوور یووبدیي غیر ا ریوو  

اقوووداما   زه رهووو    ووون موانووون    موووي 

  ایس ي دوسط  رند  میاید  یو   پذیرد.

5 
سمند ال 

 ايکس 
14ی934-44 000/000/500 پالک مي شود  1388   - 

72ج55-294 زانتيا 6 شود  پالک مي 1384   000/000/500  
 

- 

7 
پرايد هاچ 

 بک  
62د988-21 000/000/135 پالک مي شود  1379   - 

8 528i بي ام و  38ج556-99  000/000/500/24 پالک ميشود  2014   - 

 
9 
 

ليتری 33000 تانکر   - - 000/000/400  

یی ووور  زرا وووي  33000دوووانحر  موووس سووووخ 

محووو   3شوود   وورا  ن وو   وور  و  دریووور گووا   

شاسوووي و چووورب و ووودو  م  ودوووا    ووودو   6

 شما   شاسي و  دو  پالک  و  اقد سبد(

استان كرمانشاه  1400/3ليست اموال غيرمنقول مزايده   

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

1 

مسکککی    ملک  یکباب 
پیلیت  یمککه   3 طبقه و 
 ساز

کرما شککا ب ولککییه کیها شککهرب 
شککهرک کهریکک  وککر  یاوککا  

 کهری  شهرک 

 136طبقککه کمککک  
متککر و سککایر طبقککات 

متکککر اوریوکککر  148
 گ یهش کاهشناس (

پیگیری کای ی ذ سند مالکیککو و 
هفع میی ع و... م  وایست  تیسکک  

 ور د  م یید  صیهت پذیرد
000/000/000/27  

وصککیهت مبایانامککه و ککروش 
 میر سد.

2 

مسکککی    ملک  یکباب 
وککه مسککارو  رصککه 

متکککر و ی یکککا   220

 متر  280

کرما شککککککککککککککککا بولییه 
کیها شهربشکککهرک هسکککالوب 

یی وکک  ککک پشو پمپ ونکک ی ب  
 173وسو یول پالک 

 

مسککککارو  رصککککه 

متکککر و ی یکککا  220
 مترمروع280

پیگیری کای ی ذ سند مالکیککو و 
هفع میی ع و... م  وایست  تیسکک  

 ور د  م یید  صیهت پذیرد
000/000/410/13  

وصککیهت مبایانامککه و ککروش 
 میر سد
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