
 

 

 55/0011آگهی مزایده شماره 

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

عمندسارفش شارشزنا ادرقنضکبنلادکساانسا ک ا بکزارن ییک ا اینینمکزامکش ارکشسیرارکشیزایناد سیک  اینا دکنلا اد کیااااااااااااا

امککن اا421 اا443یسه ککساا311-01441443رککنارککمنن اا فکک ا ککن ااسعالدککسادشس  ککیا ایککنا بککزایلکک اس العککن ااا

ارنصیاامنی  ا.

 دناننزبک زایزرگن اسانسعاهنین ازبس،ز گب ا ا432ا  سیا 

ا41سدساا8س ازنعزاا44/30/4133دغنیزاا30/30/4133ن  اسیسن اس ااننیخاا0 دنلارن یی ا اسنسئیاپب  بنیس اریاد  ا

 40/30/4133سعال اارنیجاا41/30/4133ین ارن گ نیساپنا40/30/4133اننیخاساصشسفا 

 کک اابکک اا–ن رککش  ااشدب ککن ادلککنمشرش اا-یمشر کک  ارککبب ایالارککش ا–د ککیارن ییکک اهنین  ککناا س کک سلاا  

 اکن ن ازپن از منل

 

مواد به سایت ستاد مبارزه با تهیه فرم پیشنهاد قیمت و لیست خودروهاضمناً به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی متقاضیان جهت * 

 بخش مزایده مراجعه نمایند . -(  منو اصلیwww.dchq.irمخدر به آدرس )

 

منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کلیه مراحل مزایدده اجبداری    های بهداشتی به * استفاده از ماسک، دستکش و رعایت دستورالعمل

 شود. بهداشتی را رعایت نکنند هیچ خدماتی ارائه نمیباشد و به افرادی که مسائل  می

 

توجه: کلیه هزینه های جانبی از قبیل عوارض سالیانه شهرداری ، مالیات نقل و انتقال ، مشاغل خودروها و ... بعهده برنده مزایده 

 خواهد بود .

 

 

 

 

 

http://www.dchq.ir/


 55/0011لیست خودروهای مطرح در مزایده شماره 

 کد

 خودرو

 توضیحات قیمت پایه )ریال( وضعیت رنگ مدل انتظامیشماره  نوع خودرو

اا333/333/013/4اس نسقسا نیاا4080ا12-00ع820ایندبنلا دن ا4

اا333/333/808اقنریازش یسای سازفب ا4080 11-01 808 زم  ا2

اا333/333/801اقنریازش یسای سازفب ا4003 00-41ق840 زم  ا0

اا333/333/801ای سقنریازش یساازفب ا4004 01-48ص821 زم  ا1

اا333/333/113اقنریازش یسای سارژ-یش ا4081ا22-12 080ازم  ا1

اا333/333/003اقنریازش یسای ساازفب اا4082ا81-20ص108ازم  اا0

اا333/333/423اس نسقسازفب ا4004ا12-40ق048ازم  ا8

اا333/333/448اس نسقسا نیا4080ا81-20 800اپبکنلاانیلسا8

اا333/333/041اقنریازش یسای سازفب ا4082ا01-10ج008اپبکنلازنسن ا0

اا333/333/833/2اس نسقساد کسا-ا80048شاشاارساس ا ا43

اا333/333/221اقنریازش یسای سازب ای مسا4081ا81-24 020اپژ اآنی ا44

پساس ازبشاسانقاا نیض،منق اپالیزاد خصن ا اا333/333/113اقنریازش یسای سازفب ا4083ا00-08 802اپژ اپنن ا42
دشسریاقناناسا اا نیضاسانقاس ا شی اامنی  گسا

ادجن اسیشسلاهنین 

اا333/333/421/4اقنریازش یسای سازفب ا4001ا01-84 141اپژ اپنن ا40

دنانناا نیضس،اپساس ازبشادشسریاقناناساا333/333/221اقنریازش یسای ساع نرس-قشد ا4082ا00-80 280ا131پژ اا41
ادنانناس اامنی  گسادجن  ینهنسززا اا نیضا

اا333/333/181اقنریازش یسای سااقش اس ا4088ا12-40ج400ا131پژ اا41

دنانناا نیضاپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/000اقنریازش یسای سااقش اس ا4003ا81-81ی148ا131پژ اا40
اینهنسززا اا نیضادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/113اقنریازش یسای ساس اقش اا4081ا81-80ب140ا131پژ اا48

اا333/333/081اقنریازش یسای سااقش اس ا4080ا81-21ص118ا131پژ اا48

اا333/333/042اقنریازش یسای سااقش اس ا4003ا01-02 001ا131پژ اا40

اا333/333/042اقنریازش یسای سااقش اس ا4000 01-80ج881 131پژ اا23

اا333/333/021ازش یسای سقنریاازب ا4082 81-11 844 131پژ اا24

 01-18ج008 131پژ ا22
دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/101اقنریازش یسای سااقش اس ا4003

اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/181اقنریازش یسای سااقش اس ا4004 01-11ب004 131پژ اا20

اا333/333/003اس نسقسااقش اس ا4081ا81-40ی001ا131پژ اا21

اا333/333/823اقنریازش یسای سااقش اس ا-ا01-01ق840ا131پژ اا21

اا333/333/131اقنریازش یسای سااقش اس ا4081ا81-02 401ا131پژ اا20

اا333/333/108اقنریازش یسای سااقش اس ا4080ا81-10ج012ا131پژ اا28

اا333/333/113اقنریازش یسای سااقش اس ا4081ا01-14ی428ا131پژ اا28

اا333/333/081اقنریازش یسای سااقش اس ا4080ا01-01 101ا131پژ اا20

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/118اقنریازش یسای سااقش اس ا4003ا01-18ی842ا131پژ اا03
اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/843اقنریازش یسای سااقش اس ا4000ا01-02ص800ا131پژ اا04

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/141اقنریازش یسای ساهنیلرش ا4088ا80ا-18ب012ا131پژ اا02
اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

دنانناا نیضاپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/210اقنریازش یسای ساد کسا4080ا01ا-80 208ا131پژ اا00
اا نیضادنانناس اامنی  گسادجن ینهنسززا ا

اا333/333/811اقنریازش یسای سااقش اس ا4002ا01ا-10 848ا131پژ اا01

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/003اقنریازش یسای سااقش اس ا4003ا01ا-00ص088ا131پژ اا01
اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/041اقنریازش یسای ساع نرس-قشد ا4080ا11ا-41ق884ا131پژ اا00

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/003اقنریازش یسای سازفب ا4003ا01-11ق428ا131پژ اا08
اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/283اقنریازش یسای ساد کسا4082ا81-18ب810ا131پژ اا08



اا333/333/023اقنریازش یسای سارژا4080ا80-82 118ا131پژ اا00

اا333/333/083اقنریازش یسای ساهنیلرش ا4081ا02-08 224ا131پژ اا13

اا333/333/033اقنریازش یسای سارژا4081ا42-08ی140ا131پژ اا14

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/403اقنریازش یسای ساع نرسا4083ا81-10ج101ا131پژ اا12
ادنانناس اامنی  گسادجن ینهنسززا

اا333/333/013اقنریازش یسای سااقش اس اا4081ا81-48ص811ا131پژ اا10

اا333/333/433اس نسقساهنیلرش ا4084ا81-01ی808ا131پژ اا11

اا333/333/213اس نسقساهنیلرش اا4081ا02-21ی421ا131پژ اا11

اا333/333/013اقنریازش یسای سااقش اس اا4001ا01-11ج214ا131پژ اا10

اا333/333/103اقنریازش یسای سااهنیلرش اا4080ا01-04ی404ا131پژ اا18

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/213اقنریازش یسای ساااقش اس اا4081ا40-41ج008ا131پژ اا18
اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/113اقنریازش یسای ساازفب ا4003 01-00ج012 131پژ اا10

اا333/333/013اقنریازش یسای ساد کساا4080 00-12 044 131پژ اا13

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/033اقنریازش یسای سااد کساا4081ا21-40 100ا131پژ اا14
اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/103اقنریازش یسای ساااقش اس اا4001ا11-21ق102ا131پژ اا12

اا333/333/133اقنریازش یسای ساااقش اس اا4003ا01-11ق020ا131پژ اا10

اا333/333/133اقنریازش یسای ساازفب ا4003ا00-41ی880ا131پژ اا11

ا11
 81-02ی148 131پژ ا

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/013اقنریازش یسای سازب اا4084
اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/113اقنریازش یسای سااقش اس ا4088ا01-01 421ا131پژ اا10

اا333/333/041اقنریازش یسای سازفب ا4000 11-20 081 اببنا18

اا333/333/221اقنریازش یسای سازنندیاس ا4088ا12ا-20ج084اپشسی ا18

اا333/333/133اقنریازش یسای ساازفب ا4003ا12-20ب410اپشسی اا10

اا333/333/423اقنریازش یسای ساااقش اس اا4081ا81-04ق182اپشسی ا)ظپس(ا03

اا333/333/133اقنریازش یسای ساازفب ا4003ا81-08ی280اپشسی اا04

اا333/333/111اقنریازش یسای ساازفب ا4004ا01-12 081اپشسی ا02

اا333/333/131ازش یسای سقنریاازفب ا4003ا01-01ب010اپشسی ا00

اا333/333/131اقنریازش یسای سااقش اس ا4088 81-81ب128 پشسی ا01

اا333/333/003اقنریازش یسای سازفب ا4080 81-11ی004 پشسی ا01

اا333/333/003اقنریازش یسای سازفب ا4080ا12-42ق400اپشسی اا00

اا333/333/033اقنریازش یسای ساازفب ا4001ا81-10ب280اپشسی اا08

اا333/333/223اقنریازش یسای سازفب ا4084ا01-81ب201 پشسی ا08

اا333/333/083اقنریازش یسای سازفب ا4080ا81-02ج140اپشسی ا00

اا333/333/03اس نسقساهنیلرش ا4081ا42-01ص880اپشسی ا83

اا333/333/13اس نسقسااقش اس اا4082ا24-81ج242اپشسی ا84

اا333/333/383/4اقنریازش یسای سااقش اس ا4080ا81-48ب411ا ساربنا82

اا333/333/003اقنریازش یسای ساهنیلرش ا4088 11-28 810  ساربنا80

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/003اقنریازش یسای سااقش اس ا4080ا81-81 421ا ساربنا81
اینهنسززادنانناس اامنی  گسادجن 

اا333/333/843اقنریازش یسای سااقش اس ا4081ا00-02 811ا ساربنا81

اا333/333/113اقنریازش یسای سازفب ا4080ا81-40ج414ا ساربنا80

اا333/333/21اس نسقسااقش اس اا4080ا42-80ص801ا ساربنازنهریا88

اا333/333/033/2اقنریازش یسای ساقشد ا2334ا00-10ط000اانینانایمش  88

اا333/333/113اقنریازش یسای سازفب ا4088ا01-80 221اپبکنلا سازا80

انینانا نی نیساا83
ا2833

اا333/333/381/0اقنریازش یسای سازفب ا2343ا81ا-84ج848

اا333/333/033اس نسقساقشد ا4081ا10-48ق248اانینانا نی نیسا84

اا333/333/003اس نسقساقشد ا4081ا01-20ق102اانینانا نی نیسا82



اا333/333/223اس نسقسازفب ا4002ا42-11ص110اانینانا سازا80

اا333/333/403اس نسقسارژ-یش ا4080ا423031شا ااانیناناد  یش  ا81

اا333/333/133اس نسقساقشد ا4002ا01-00 104اانینانا سازا81

اا333/333/033اس نسقساقشد ا4004ا01-11ی200اانینانا سازا80

اا333/333/213اس نسقسایش ا4081ا01-80 210اانینانا سازا88

اا333/333/113اس نسقساآرسا-ا01-04ی220اانینانا سازاا88

اا333/333/480اس نسقساقشد  -ا01-48ی880اانینانا سازا80

اا333/333/041اس نسقسازفب ا4002ا81ا-02ی040اانینانا سازا03

اا333/333/423/0اقنریازش یسای سا نیا2338 01-20ب110 انینانا04

اا333/333/003اس نسقساقشد ا4080ا01-28 011اانینانا سازا02

اا333/333/041اس نسقسازفب ا-ا41-14ی881اانینانی ینرب  00

اا333/333/041اس نسقسایش ا4080ا01ا-18ب210اانینانا سازا01

دنانناا نیضساپساس ازبشادشسریاقناناسا اا333/333/131اقنریازش یسای سازفب ا4088ا02-10ل040اپبکنلا سازا01
اامنی  گسادجن ینهنسززادنانناس ا

اا333/333/033اقنریازش یسای ساازفب ا4080ا01-14 080اپبکنلا سازاا00

اا333/333/013اقنریازش یسای ساااا81-08ی181اپبکنلا سازاا08

اا333/333/103اقنریازش یسای ساآرساا4080ا41-40ی828اابلنلازنیپنا08

اا333/333/1اس نسقساقشد ا-ا0000شا اادناننزبک زاسیژا00

اا333/333/40اس نسقساقشد ا-ا1882شا اادناننزبک زاسیژا433

اا333/333/41اس نسقساقشد ا-ا2301شا اادناننزبک زاسیژا434

اا333/333/41اس نسقساقشد ا-ا0 س  سلا-4118ادناننزبک زاسیژا432

 

 

 توجه:

مشاغل ، خودروها و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به مالیات نقل و انتقال ،  کلیه هزینه های جانبی از قبیل عوارض سالیانه شهرداری ، -0

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

قانون تعویض پالك میباشد که متحمل  01مشمول ماده پیگیری و هزینه تعویض اتاق ، تعویض موتور ، تغییر وضعیت ، تغییر رنگ ، اخذ پالکت  و ...  -2

 جریمه بوده و بر عهده برنده مزایده میباشد .

تاریخ بازگشایی -  00/10/0011مهلت انصراف  -روز کاری    0به  مدت     00/10/0011لغایت  10/10/0011زمان بازدید و ارائه پیشنهادات  -0

لغایت  01/10/0011عودت سپرده و تسویه حساب مالی و تحویل خودرو:   -   00/10/0011تاریخ اعالم نتایج : -00/10/0011پاکات  

20/10/0011 

به سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به   تهیه فرم پیشنهاد قیمت و لیست خودروهاضمناً به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی متقاضیان جهت  -0

 بخش مزایده مراجعه نمایند . -(  منو اصلیwww.dchq.irآدرس )

 اعالم نمائید . 150-00005001بازدید کننده محترم جهت هرچه بهتر برگزارشدن مزایده انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن گویای 

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