
 

 

 

 

 

 

 1400/ 57آگهی مزایده شماره 

یککسازککن دنلای درککسایناسزککرنلازبلککرنلا ار نظلککرنلایناالککشایسنیاسدککنس اد ککش ریا یککیاهککنیانساس ا شیکک اد سیکک  ا

عمندسارفککش بارشزککنا ادران ککبنلادککساهنسااکک ا وککرارن ییکک ا اینینرککرارککشاادککشسیزادککش رایناد سیکک  اینا دککنلا ا

 اا110یسه ککساا054-34115110منن اه فککهایککن ادحککیاسعیدککسادشس  ککیا ایککنا وککرا لککشاس یعککن ارککنادککا

اهمنسارنصیاامنیا ا.اا124

ایزرگن اهنین ازبساا101ه  سیاا -1

س اا11/11/1400دغنیککراا09/11/1400ن  اسیسن اس اهککننی اا3 دککنلارن ییکک ا اسنسیککیادب ککاونیس ارککیادکک  ااااا

 15سدسااا8زنعراا

سعکککککیااارکککککنی اااااااا13/11/1400رن گ کککککنیسادن کککککن ااااا12/11/1400هکککککننی اسا کککککشس ا -2

ااا16/11/1400

 اککشاهبکک ااا–ن رککش  اهشدباککن ادلککنرشرش اااا- مشراکک  ادککوب ا یارککش اا–دحیارن یی اهنین یککنزا سیکک سلاا -3

 هکن ن ازپن از منل

كليه هزينه هاي جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداري، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينه هاي مربوط به برگزاري  

جابجايي و نقل و انتقال آن از محل پاركينگ اامنقول به عهده برنده مزايده خواهد بود.خودرو فاقد پالک تحويل مي گردد و مزايده اموال

 به مراكز شماره گذاري در كليه نقاط كشور بر عهده خريدار مي باشد. 

 مالحضات مهم!!!

 می گردند. امانجبرابر دستورالعمل راهور و  مرکز اسقاطدر  و اسقاطی خودروهای اوراقی

 و هزینه انتقال خودرو به مرکز اسقاط بر عهده برنده مزایده می باشد.و اسقاط کلیه هزینه های اوراق 

 به منظور ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی ضروری می باشد.

 -(  منوو اصولیwww.dchq.irرزه با مواد مخدر به آدرس )تهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فقط از طریق سایت ستاد مبا

فرم پیشنهادی در محیط برگزاری مزایده به صوورت فیزیکوی بخش مزایده، می باشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

 تحویل نخواهد شد.

 

http://www.dchq.ir/


 

 1400/ 57لیست خودروهای مطرح در مزایده شماره 

 كد

 خودرو
 وضعيت رنگ مدل شماره انتظامي نوع خودرو

قيمت پايه  

 )ريال( 
 توضيحات 

ازب اا52-27ط137ادژ اآنی اا1
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/250

ا نیا1386ا85-24ع547اهن لس405دژ اا2
قنریازش یساا

اییس
ا000/000/380

دنهنناه نیضادساس ازبشادشسریاقناناسا اا

 نیا گسادجن ینهنسزرا اه نیضادنهنناس اام

ا

اا000/000/120اس نسقساهن لرش اا1394ا75-18ج121ا405دژ اا3

ا 000/000/130اس نسقساد کسا1383ا23-12ج752ا405دژ اا4

اااش اس اا1385ا54-28ط253ا405دژ اا5
قنریازش یساا

اییس
ا000/000/260

دنهنناه نیضادساس ازبشادشسریاقناناسا اا

 ینهنسزرا اه نیضادنهنناس اامنیا گسادجن 

ا

اهن لرش اا1389ا94-43ب512ا405دژ اا6
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/490

اااش اس اا1389 85-71ص492ا405دژ اا7
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/530

اااش اس اا1385 85-78ی492ا405دژ اا8
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/380

ا شاا1384 95-78 779ا405دژ اا9
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/400

اهن لرش اا1388ا52-93ب812ا405دژ اا10
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/460

اااش اس اا1385ا85-46ی448ا405دژ اا11
قنریازش یساا

اییس
ا000/000/440

دنهنناه نیضادساس ازبشادشسریاقناناسا اا

 ینهنسزرا اه نیضادنهنناس اامنیا گسادجن 

ا

اااش اس اا1389ا95-47 184ا405دژ اا12
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/530

اا000/000/400قنریازش یساااقشد ا1381ا32-47ص137ا405دژ اا13



اییس

اا000/000/130اس نسقسازفب اا1390ا95-45س836ا405دژ اا14

اااش اس اا1391ا95-63س136ا405دژ اا15
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/730

ااا86-81ج126ا405دژ اا16
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/310

اااش اس ااا95-59ی497ا405دژ اا17
نریازش یسااق

اییس
اا000/000/400

ازفب ااا95-99ب846ادژ ادننسا18
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/600

ازفب اا1391ا67-85ب788ادژ ادننسا19
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/600

 زفب ا 1388 85-12س459 دشسی ا20
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/360

ا ا85-81س381ادشسی ا21
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/220

ازفب اا1391ا95-75ب452ادشسی ا22
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/300

اااش اس اا1385ا42-44س631ادشسی ا23
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/480

ااا85-37س456ادشسی ا24
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/400

اا000/000/100اس نسقسازفب ااا36-29ط928ادشسی ا25

ازب ا1382ا95-28ج938ازما ا26
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/350

ازفب اا1385ا85-43س627ازما ا27
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/350

اا000/000/120اس نسقسارژاا1382ا14-79 828 زما ا28

ازفب اا1382ا52-37ج814ادبکنلازنسن اا29
قنریازش یساا

اییس
اا000/000/20



اا000/000/100اس نسقسازفب اا-ا21-21ی616ادبکنلا ساراا30

اا000/000/180اس نسقساقشد ا1985ا65-13لا152 هنینهنا ساراا31

اا000/000/110اس نسقساآرسا1984ا95-13ی394 هنینهنا ساراا32

اا000/000/120 س نسقساقشد ا1985ا85-18ج122 هنینهنا ساراا33

اا000/000/120 س نسقسا گش ا1985ا95-16ص279 هنینهنا ساراا34

اا000/000/110 س نسقساقشد ا1992ا94-19ب687 هنینهنا ساراا35

اا000/000/120 س نسقسازب ا1985ا95-19س843 هنینهنا ساراا36

اا000/000/230 س نسقسازفب اا-ا85-11قا985 هنینهنا ساراا37

اا000/000/120 س نسقساقشد ا1985ا14-17ی843 هنینهنا ساراا38

اا000/000/120 س نسقساآرسا1985ا95-15 414 هنینهنا ساراا39

اا000/000/180 س نسقساا-ا85-11س637 هنینهنا ساراا40

اا000/000/110 س نسقسا شاا1983ا13-96ص932 هنینهنادا  ش  ا41

اا000/000/160 س نسقساقشد ا-ا20518بابا هنینهنا ساراا42

اا000/000/110 س نسقسا شاا1984ا52-22قا898 هنینهنا ساراا43

اا000/000/120 س نسقساقشد ا-ا65-22قا717 هنینهنا ساراا44

اا000/000/130 س نسقساقشد ا1986ا95-25ی727 هنینهنا ساراا45

اا000/000/110 س نسقسازفب اا1984ا45-79ج213 هنینهنا ساراا46

اا000/000/120 س نسقسازفب اا1991ا95-74س415 هنینهنا ساراا47

اآرسا1388ا95-76س185 ابلنلا ساراا48
قنریازش یساا

 ییس
اا000/000/700

اا000/000/150 س نسقساااش اس اا-ا95-25ج712 هنینهنا ساراا49

اا000/000/140 س نسقساقشد ا1985ا95-33ب535 هنینهنا ساراا50

اا000/000/120 س نسقسازفب اا1985ا94-31ب194 هنینهنا ساراا51

اا000/000/130 س نسقسازفب اا1982ا12-82ع542 هنینهنا ساراا52

اا000/000/110 س نسقساقشد ا1984ا95-45س172 هنینهنا ساراا53

اا000/000/140 س نسقساقشد ا1993ا85-48ی969 هنینهنا ساراا54



اا000/000/120 س نسقساقشد ا1984ا95-43ب967 هنینهنا ساراا55

اا000/000/120 س نسقسازب ا1985ا95-46ی893 هنینهنا ساراا56

اا000/000/110 س نسقساقشد ا1985ا85-54ب734 هنینهنا ساراا57

اا000/000/120 س نسقساقشد ا-ا95-57س452 هنینهنا ساراا58

اا000/000/140 س نسقساقشد ا-ا84-11ب471 نا ساراهنینها59

اا000/000/140 س نسقسا-ا-ا85-92ب254 هنینهنا ساراا60

اا000/000/110 س نسقسااا958091بااا هنینهنا ساراا61

اا000/000/110 س نسقساآرساا54300بااا هنینهنا ساراا62

اا000/000/110اس نسقسااا95-25س817 هنینهنا ساراا63

اا000/000/180اس نسقسااا61-22ی492 راهنینهنا سااا64

اا000/000/160اس نسقسااا61-22ی683 هنینهنا ساراا65

اا000/000/120اس نسقساقشد اا95-29ج833 هنینهنا ساراا66

اا000/000/120اس نسقسااا85-88ب255 هنینهنا ساراا67

اا000/000/110اس نسقسااا85-89ب341 هنینهنا ساراا68

اا000/000/140اس نسقسااا63-84 128 هنینهنا ساراا69

اا000/000/110اس نسقسااا85-95ی994 هنینهنا ساراا70

اا000/000/120اس نسقساقشد اا85-32ی143 هنینهنا ساراا71

اا000/000/140اس نسقسازفب ااا8711باا هنینهنا ساراا72

اا000/000/180اس نسقسااا85-34ع363 هنینهنا ساراا73

اا000/000/110اس نسقسااا85-33ع913 هنینهنا ساراا74

اا000/000/120اس نسقسااا32-34ص539 هنینهنا ساراا75

اا000/000/110اس نسقساآرساا85-56ص174 هنینهنا ساراا76

اا000/000/130اس نسقسااا95-51ی167 هنینهنا ساراا77

 ااش اس ا  95-82ج348 405دژ ا 78
قنریازش یساا

 ییس
000/000/630  

  000/000/120 سقسس ن زفب ا -باباا هنینهنا سارا 79



7001134 

ا80
هنینهنا ساراا

 زنهریا
اا000/000/18اس نسقسااا7968بااا

ا81
ابلنلا ساراا

 زنهریا
اا000/000/15اس نسقسااا95-62ی512

 د یسا سارازنهریاا82
باااا

ا3001900
اا000/500/2اس نسقساا

ا83
ابلنلا ساراا

 زنهریا
اا000/000/12اس نسقسااا64800بااا

ا84
هنینهنا ساراا

 زنهریا
اا000/000/4اس نسقسااا85-39س445

ا85
هنینهنا ساراا

 زنهریا
اا000/000/8اس نسقسااا92151بااا

ا86
هنینهنا ساراا

 زنهریا
اا000/000/12اس نسقسااا49806بااا

ا87
هنینهنا ساراا

 زنهریا

باااا

ا8006309
اا000/000/12اس نسقساا

ا88
هنینهنا ساراا

 زنهریا
اا000/000/9اس نسقسااا94-24ب539

ا89
هنینهنا ساراا

 زنهریا
اا000/000/10اس نسقسااا8728ااب

اا000/000/30اس نسقسااا739431بااا زنهریااا405دژ اا90

اا000/000/6اس نسقسااا95-77ج466 زنهریااا405دژ اا91

ا 000/000/5 س نسقس ااش اس ا 1385 95-23 587 زنهریا405دژ ا 92

ا 000/000/6 س نسقس ااش اس ا 1391 32-72 882 زنهریااا405دژ ا 93

ا 000/000/6 س نسقس ااش اس ا 1390 75-15قا633 نهریازاا405دژ اا94

  ساربنازنهریاا95
باباا

ا91184249
اا000/000/15اس نسقساا

  ساربنازنهریاا96
با

ا1191616ب
اا000/000/9اس نسقساا



اا000/000/5اس نسقسااا85-12س932 دشسی ازنهریاا97

98 
هنینهنا ساراا

 زنهریا
  000/000/12 س نسقس   95-25ج766

 ا000/000/7اس نسقس  ا2685باااانی ن سهنینهنایا99

 ا000/000/8اس نسقس  ا24384بااااهنینهناهنی ا  ا100

 ا000/000/15اس نسقس  ا32-25 891اهنینهنا ساراا101

 

 

 توجه:

به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد  مالیات نقل و انتقال ، مشاغل ، خودروها و سهم هزینه های مربوط کلیه هزینه های جانبی از قبیل عوارض سالیانه شهرداری ، 

 بود و متقاضی میبایست شخصاً نسبت به استعالم دیون دولتی از طریق ادارات دولتی اقدام نماید.

ون تعویض پالك میباشد که متحمل جریمه  قان  30پیگیری کارت هوشمند و پیگیری و هزینه تعویض اتاق ، تعویض موتور ، تغییر وضعیت ، تغییر رنگ ، اخذ پالکت  و ... مشمول ماده 

 بوده و بر عهده برنده مزایده میباشد .

تاریخ  -1400/ 13/11تاریخ بازگشایی پاکات  -  12/11/1400مهلت انصراف  -روز کاری  3به  مدت      11/11/1400لغایت  09/11/1400زمان بازدید و ارائه پیشنهادات 

 21/11/1400لغایت  16/11/1400ده و تسویه حساب مالی و تحویل خودرو:  عودت سپر -   16/11/1400اعالم نتایج : 

بخش مزایده می باشد و به    -(  منو اصلیwww.dchq.irی شرکت در مزایده فقط از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس ) تهیه فرم پیشنهاد

 فرم پیشنهادی در محیط برگزاری مزایده به صورت فیزیکی تحویل نخواهد شد. منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

 اعالم نمائید . 054-34115110ننده محترم جهت هرچه بهتر برگزارشدن مزایده انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن گویای بازدید ک

 بخش استانها مراجعه نمایند .  www.dchq.irضمناً جهت اطالع از زمان مزایده استانها میتوانند به سایت مبارزه با مواد مخدر به آدرس 

 

 می گردند.  انجام در مرکز اسقاط و برابر دستورالعمل راهور  و اسقاطی  خودروهای اوراقی

 و هزینه انتقال خودرو به مرکز اسقاط بر عهده برنده مزایده می باشد. و اسقاط کلیه هزینه های اوراق 

http://www.dchq.ir/

