
  
 

 جمهىري اسالمي اريان

112112/12/103 شماره :   

11/10/1000 اترخي :  

 10:12 زمان :  وزارت جهاد كشاورزي 

 ندارد ويپست :  سازمان جهاد كشاورزي استان خىزستان

 
 

 6689685 -94تلفه :                              94676-47867كدپستي:                                                                              اهواز: بلوار گلستان    
 6689886 -9ومابر :                           6689683 -4تلفه گويا و پست صوتي :                  6333699933پيامك : 

 Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir دبيرخاوه :  ECEآدرس              www.kaj.maj.ir  تارومای سازمان :

 بسمه تعالي
 (تًلیذ ، پشتیباوی َا ي ماوع زدایی َا)

 رئیس محترم ادارٌ ريابط عمًمی

 با سالم
( مادٌ ياحدٌ 12( ذیل بىد )د( تبصسٌ )2( ي )1( ي ویص اجصاء )2( بىد )ي( تبصسٌ )2ساشمان جُادکطايزشی استان خًشستان دز زاستای اجسای جصء )   

اوىد بعد بسگصازی مصایدٌ عمًمی ياگراز وماید. متقاضیان می تً امالک مىدزج دز جديل ذیل زا اش طسیق کل کطًز دز وظس دازد 1400قاوًن بًدجٍ سال 
 ستاد بٍ آدزس  -اش ثبت وام دز پایگاٌ ملی اطالع زساوی مصایدات کطًز ي اخر کد ثبت وام جُت دزیافت اسىاد بٍ سایت ديلت الکتسيویک 

)www.setadiran.ir(   .مساجعٍ ومایىد 

 00/02/0022چاپ ديم:    02/02/0022چاپ ايل:

 مًضًع مسایذٌ ردیف
 مبلغ پایٍ
 ) ریال(

 مبلغ تضمیه
 )ریال(

شمارٌ 
 مرجع

 پالک ثبتی شمارٌ فراخًان مسایذٌ
 عرصٍ ي اعیان

 )مترمربع (
 بخش

1 
فسيش ملک مًسًم بٍ شمیه باغ 

 کًزٌ ضُسستان بُبُان
000/000/120/41 000/000/112/4 11/400 2000000219000058 4989 

 )مسکًوی( 377

 )تجازی( 8/22
1 

3 
فسيش ملک مًسًم بٍ خاوٍ 

 بُداضت تىگ پبدٌ اللی
000/000/340 000/000/34 10/400 2000000219000055 

 اصلی 104

 فسعی42ا ش
 1 عسصٍ 46/113

 

 

 بىذی برگساری مسایذٌفرآیىذ ي زماو

 توضیحات تاریخ ساعت شرح

 اش سایت ديلت الکتسيویک )ستاد( 03/11/1400لغایت  20/10/1400 19 مُلت دزیافت اسىاد 

 اللی  –با َماَىگی مدیسیت ضُسستاوُای بُبُان  25/10/1400لغایت21/10/1400 12-9 باشدید اش ملک مًزد وظس

 اش سایت ديلت الکتسيویک )ستاد( 03/11/1400لغایت  20/10/1400 19 مُلت ازسال پاکات

تحًیل پاکات )الف( ضسکت دز مصایدٌ بٍ 
 دبیسخاوٍ کمیسیًن مصایدات 

 03/11/1400 یتلغا 20/10/1400 13

اتًبان گلستان )سٍ زاَی گلستان( ساشمان جُاد  –اًَاش 
ادازٌ امًز پیماوُا ي قسازدادَای  –کطايزشی طبقٍ َمکف 
 ساشمان مساجعٍ ومایید.

  061-33359551تلفه تماس: 
 ساله جلسات ساشمان جُاد کطايزشی 04/11/1400 12 جلسٍ گطایص پاکات

 

    
 


