آگهـی مـزايدۀ فروش عمومی
شمارۀ 98 -254

(اموال غیرمنقول

امور مالیاتی شهر و استان تهران در نظرر دارد  ،در اجررا در ر مراد  215قرانون مالیاتهرا مقرت ی و حقر
 218قانون مالیاتها مقت ی  ،بمنظور ودرو بشیری اق بر هی هرا م وقر مردد مقرتن

مالیراتی ،شررت

رک قط ئ قمیه با میشص میروح ج و ذررز ،باقداشرتی در قبرا بر هی مالیراتی مق وقر شررت
لکا اق تلیئ اششا

ح ی ی و ح وقی تئ تمارز برئ شررت

ادار روق سئ شنبئ مورخ /25تیر ما  1398/لغارر
اق می ان احتیامیئ  ،ا ک31
مت اۀیان میبارق

ساتتمان شمار

30101357

اارران وقر

نوبت اوّل)

اتتیراراح حادرز اق م ررراح نریه نامرئ اجرانری موۀرو مراد

سراقمان اررانرررد و جهرانررد

مرکتور را اق طرررِّ بر رزار مزارر

را دارنر دمروح مری رردد جهر

تقر

(سرهامی ترا

تتبری ممرومی

اط مراح بییرتر و دررارر

برر

ش.ث ) 34717 :حرِّ مال یر

(غیرحضرور

) برئ ررروش برسران ،

شررارع مزارر

ادار روق سرئ شرنبئ مرورخ/01مررداد مرا 1398/برئ نیرانی تیابران ااسر اران ،تیابران شرهی حور

اق شررو وقر
سرور  ،ب ر

 3امور مالیاتی شهر و استان تهران  ،طب ئ او  ،امور حقابرسی مالیاتی ارقرابی و رروش اموا توقیفی مراج ئ نمارن .

اات ها حاو اسناد و م ارک شرت

ارسا نمارن  ،قمان بر زار مزار

شماره پرونده

در ارره مزارر

(غیرحضوری)

رأس سام

در مزار

و نیز بر ایینهاد قیم

ادار روق ر ینبئ مورخ /06مرداد ما 1398/اق طرررِّ اقر

تود را تا ااران وق

ورر

 10دبح روق چهار شنبئ مورخ  /09مرداد ما  1398/در محز امور مالیاتی ارقرابی و رروش اموا توقیفی تواه بود.

پالک ثبتی
275فرعی از 118اصلی واقع در بخش02
حوزۀ ثبت اسناد و امالک شهر محمودآباد استان مازندران

(متر مربع)

نشانی پالک ثبتی
اراضی ساحلی سرخرود

متراژ عرصه
مترمربع

306510

با حدود و ابعاد مندرج در سند مالکیّت

قیمت پایۀ مزایده

(ریال)

3'678'120'000'000

جهت کسب اطّالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 27662227 ، 22580401،27662318 :و  27662336تماس حاصل فرمائید

