
  
 

 جمهوري اسالمي اريان 

  50530/12/107 شماره : 

18/5/1400 اترخي :   

48:7 زمان :   وزارت جهاد كشاورزي   

 ندارد  ويپست :   سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان 

 
 

 3359852 -61تلفن :                              61348-14534كدپستي:                                                                              اهواز: بلوار گلستان    
 3359558 -9نمابر :                           3359850 -1تلفن گويا و پست صوتي :                  3000869900پيامك : 

 Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir دبيرخانه :  ECEآدرس              www.kaj.maj.ir  تارنمای سازمان :

 بسمه تعالي 
 (احیاء صنایع کوچک از بنیان های اقتصاد مقاومتی است )مقام معظم رهبری

 جناب آقاي چرومي رئيس محترم اداره روابط عمومي 

 نامه روزنامه مزايدات موضوع:

 با سالم

درنظر دارد امالک   1400قانون بودجه سال  12( بند )د(تبصره 2احتراماًٌ  سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان دراجرای جزء)        

انتشار آگهی روزنامه بابرگزاری مزایده عمومی به فروش برساند مقاضیان می توانند جهت شرکت در  مندرج درجدول ذیل را از طریق

 ه سایت دولت الکترونیک مراجعه نمایند. مزایده وکسب اطالعات بیشتر ب

 99-7 شماره مزایده    -عنوان مزایده : فروش ملک موسوم به مرکز آموزش وترویج شهرک ابوذرغفاری شهرستان شوش  -1

 ریال  000/000/947مبلغ تضمین :  -ریال                                   000/675/932/18قیمت کارشناسی: 

 99-10 شماره مزایده    -  7عنوان مزایده : فروش ملک موسوم به  کتابخانه شهیدفضلی شهرستان خرمشهر محرزی نهر -2

 ریال  000/000/185مین : مبلغ تض -ریال                                        000/000/700/3قیمت کارشناسی: 

 99-11 شماره مزایده        -عنوان مزایده : فروش ملک موسوم به  مرکز خدمات دهستان سرخه            -3

 ریال  000/000/187/3مبلغ تضمین :  -ریال                                      000/087/738/63قیمت کارشناسی: 

 400-01 شماره مزایده  - سوم به  مرکز خدمات جهادکشاورزی ا... اکبر )جلیزی ( شهرستان دشت آزادگان عنوان مزایده : فروش ملک مو-4

 ریال  000/000/522مبلغ تضمین :  -ریال                                      000/900/432/10قیمت کارشناسی: 

 400-02شماره مزایده -بردیه )شهیدچمران( شهرستان دشت آزادگان  عنوان مزایده : فروش ملک موسوم به  مرکز خدمات جهادکشاورزی-5

 ریال  000/000/443مبلغ تضمین :  -ریال                                      000/835/858/8قیمت کارشناسی: 

 

 

 

 

 

 



  
 

 جمهوري اسالمي اريان 

  50530/12/107 شماره : 

18/5/1400 اترخي :   

48:7 زمان :   وزارت جهاد كشاورزي   

 ندارد  ويپست :   سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان 

 
 

 3359852 -61تلفن :                              61348-14534كدپستي:                                                                              اهواز: بلوار گلستان    
 3359558 -9نمابر :                           3359850 -1تلفن گويا و پست صوتي :                  3000869900پيامك : 

 Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir دبيرخانه :  ECEآدرس              www.kaj.maj.ir  تارنمای سازمان :

 

 21/05/1400 چاپ دوم     20/05/1400 چاپ اول               -روش برگزاری مزایده : عمومی یک مرحله ای 
 شرکت درمزایده : صرفا  از طریق سامانه ستاد میباشد.

 18:45ساعت  07/06/1400  مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار در روزنامه لغایت مورخ

 ظهر 12 صبح تا 9 ساعت  1400/ 03/06  لغایت 23/05/1400 بازدید از ملک مورد نظر:از تاریخ

    19ساعت  07/06/1400  مهلت ارسال پاکات پیشنهاد به سایت ستاد لغایت مورخ

 12ساعت  07/06/1400تحویل پاکات : 

 12ساعت  08/06/1400جلسه گشایش پاکات : 

 محل تشکیل جلسه : سالن جلسات سازمان طبقه اول 

 3359852-61تلفن : -بلوار گلستان میدان جهاد -آدرس سازمان : اهواز
 

 

    
 

 


