
 

 

 

 1400اول سال    آگهي مزايده

 
بازديد و دريافت فرم شرايط  يك سازمان دولتي در استان كردستان در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت   

 تماس حاصل نمايند. 087با كد  33284331 -2شركت در مزايده و ليست كامل اموال  در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهت كسب اطالعات با شماره تلفن 

 دستگاه خودرو سبك و كاميونت باری  15تعداد  -1

 14الي  8از ساعت  19/11/1400لغايت   16/11/1400زمان بازديد: بمدت سه روز اداری از تاريخ   -2

برق منطقه غرب استان ، پاركينگ شورای هماهنگي مبارزه با  همدان نرسيده به جاده شهرك نايسر ، جنب پست فشار قوی    -جاده اصلي سنندج    –محل بازديد: سنندج    -3

 مواد مخدر استان كردستان

 خيابان جانبازان سايت اداری شهرستان سنندج ورودی جديد ساختمان شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كردستان  –زمان و محل تسليم پيشنهادات : سنندج  -4

بازديد كنندگان محترم جهت  - مناقصه    -منو اصلي  –در صفحه اصلي     www.dchq.ir توانند به سايت  اطالع از زمان مزايده استانها مي  ضمنا  بخش مزايده، 

 مراجعه نمايند. 

هزينه های مربوط به برگزاری مزايده به عهده برنده  كليه هزينه های جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفي، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم   -

 مزايده خواهد بود. 

 

 

 

 

http://www.dchq.ir/


 
 1400ماه  بهمنلیست خودروهای مزایده عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان در 

 

 

 

ردي

 ف
 مدل شماره انتظامي نوع خودرو

   قيمت كارشناسي

 ريال
 اصالت 

شماره  

 پ
 وضعيت خودرو رنگ

بدهكار ساير  

 پاركينگها 
 مالحظات

 - 000/000/48 قابليت شماره گذاری دارد نقره ای  468 دارد 000/000/800 89 61ايران 89ب  789 405پژو  1

 000/000/650 89 24ايران 36ج  812 206پژو  2
 دارد

 000/000/3 قابليت شماره گذاری دارد خاكستری  263
موتور كامال معيوب  

 ميباشد

 - 000/500/1 قابليت شماره گذاری دارد مشکي 391 دارد 000/000/350 83 61ايران 41ج  993 405پژو  3

 - 000/700/1 قابليت شماره گذاری دارد سفيد  389 دارد 000/000/400 94 35ايران 47ص  492 پرايدوانت  4

 000/000/000/2 88 51ايران  38ع  781 كاميونت جك 5
 دارد

 - شماره گذاری داردقابليت  سفيد  311
موتور و گيربکس  

 كامال معيوب

 000/000/700 89 61ايران 13س  648 سمند 6
 دارد

 000/500/2 قابليت شماره گذاری دارد خاكستری  253
موتور نياز به بازنگری  

 دارد

 000/000/600 93 61ايران  46ج  523 پيکان وانت  7
 دارد

 000/500/5 قابليت شماره گذاری دارد سفيد  359
موتور نياز به بازنگری  

 دارد

 000/000/800 90 51ايران  16ج  679 405پژو  8
 دارد

 000/000/2 قابليت شماره گذاری دارد سفيد  62
موتور كامال معيوب  

 ميباشد

 000/000/450 89 19ايران  26ج  445 پرايد سواری 9
 دارد

 000/500/2 قابليت شماره گذاری دارد نقره ای  56
موتور نياز به بازنگری  

 دارد

 - 000/300/1 قابليت شماره گذاری دارد نقره ای  373 دارد 000/000/550 89 61ايران 65ص  381 پرايد سواری 10

11 Mvm530 331  000/000/8 قابليت شماره گذاری دارد مشکي 422 دارد 000/000/800 91 30ايران  26ق - 

 اوراق  000/000/14 اوراق  مشکي 473 ندارد 000/000/150 83 27ايران  75ن  446 پرايد سواری 12

 - - قابليت شماره گذاری دارد نقره ای  451 دارد 000/000/350 88 17ايران  98ل  554 پژو روآ 13

 - 000/000/32 قابليت شماره گذاری دارد زرد 475 دارد 000/000/600 86 51ايران  28ت  868 پژو تاكسي  14

 000/000/400 87 11ايران  43ب  449 405پژو  15
 دارد

 000/500/2 قابليت شماره گذاری دارد نقره ای  87
موتور نياز به بازنگری  

 دارد

 

ماليات  كليه هزينه   ، : عوارض ساالنه شهرداری  قبيل  از  جانبي  افزوده  های  ارزش   ، انتقال  و  و هزينه حق  نقل  دفترخانه  انتقال سند  و  نقل  ، هزينه  تعويض پالك  ، هزينه 
 پرداخت ميگردد.  برندگان مزايده توسط پاركينگ پرداخت نشده ) مربوط به پاركينگ های خصوصي ( و هزينه چاپ روزنامه های محلي و كثيراالنتشار سراسری ، 

 ميگردد. دهيضمناً خودروها بدون پالك انتظامي ) بدون پالك ( تحويل برنده مزا



سنندج ، خيابان جانبازان ، سه راهي جهاد ، سايت اداری شهرستان سنندج ) ورودی جديد ( ساختمان  ** آدرس دریافت و تحویل برگه شرکت در مزایده : 

       33284332و نمابر   5داخلي  33284331تلفن    .............هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كردستان    . شورای

 ** آدرس پارکینگ خودروهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان جهت بازدید : 
                                                                                                   همدان نرسيده به جاده اصلي شهرك نايسر جنب پست فشار قوی برق منطقه غرب سنندج                      -سنندج جاده اصلي سنندج 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
میتوانید به سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر  ، اعالم و در صورت نیاز به کسب اطالعات و مشخصات دقیق اموال مورد مزایده  02147362300ود را با شماره تلفن گویای کننده محترم جهت هرچه بهتر برگزار شدن مزایده، انتقادات و پیشنهادات خبازدید 

 WWW.dchq.irکشور قسمت برگزاری مزایده مراجعه نمائید. 
 

                                                                                                                                                                                                                   

 

پارکینگ شورا   


