آگهـی مـزايدۀ فروش عمومی
شمارۀ 98 -256

(غیرحضوری)

(اموال غیرمنقول

نوبت دوّم)

امور مالیاتی شهر و استان تهران در نظر دارد  ،در اجرای صدر مادۀ  215قانون مالیاتهای مستقیم و حسب اختیارات حاصل از مقرّرات آئین نامه اجرائی موضوو موادۀ  218قوانون
مالیاتهای مستقیم ،بمنظور وصول بخشی از بدهی های معوقۀ مؤدی مستنکف مالیاتی ،شرکت منحلۀ سازمان ایرانگردی و جهانگردی

(با مدیریت تصفیه آقای سید علیرضوا میوری

سوهامی خوا

 -ش.ث)34717 :

حقِّ مالکیّت یک قطعه زمین با وضعیّت موجود و مشخصۀ مشروحۀ جدول ذیل ،بازداشتی در قبال بدهی مالیاتی مُعوقۀ شرکت موککور را از طریوق بر وزاری مزایودۀ عموومی نوبوت دوّ
(غیرحضوری ) به فروش برساند ،لکا از کلیه اشخا

حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در این مزایده را دارند دعوت می ردد جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شورای مزایوده

از شرو وقت اداری روز سهشنبه مورخ /05شهریور ماه 1398/لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ/12شهریور ماه1398/به نشانی خیابوان پاسوداران ،خیابوان شوهید ح وت
سوری ،بعد از میدان احتشامیه  ،پالک 31ساختمان شماره  3امور مالیاتی شهر و استان تهران ،طبقه اول ،امور حسابرسی مالیاتی ارزیابی و فروش اموال توقیفی مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایست از طریق پست ویژه مدارک شرکت در مزایده را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ /17شهریور ماه 1398/ارسال نماینود زموان بر وزاری مزایوده را
ساعت10صبح روز دوشنبه مورخ /25شهریورماه 1398/در محل تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان شهید ح ت سوری ،بعد از میدان احتشامیه ،پالک31

ساختمان شماره  3امور مالیاتی شهر و استان تهران

خواهد بود.

شماره پرونده
30401357

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

(متر مربع)

متراژ عرصه

نشانی پالک ثبتی

مترمربع

اراضی ساحلی سرخرود 306510

با حدود و ابعاد مندرج درسند مالکیّت

سپردۀ شرکت در مزایده

(ریال)

367'812'000'000

برای شرکت در مزایده  ،تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامۀ بانکی الزامی می باشد.
جهت کسب اطّالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 27662227 ، 22580401،27662318 :و  27662336تماس حاصل فرمائید

