
 

 

 

 0011ماه  بهمنلیست خودروهای مزایده عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان در 
 

 

 

 قیمت پیشنهادی برنده ذخیره قیمت پیشنهادی برنده اصلی رنگ شماره پ اصالت ریال  قیمت کارشناسی مدل شماره انتظامی نوع خودرو ردیف

 بدلیل مکاتبه پلیس آگاهی بدلیل سرقتی بودن خودرو از چرخه مزایده خارج گردید نقره ای 518 ندارد 000/000/800 87 16ایران 87ب  987 504پژو  0

 - - 111/111/222/0 سمیرا قوشچی خاکستری 616 دارد 000/000/140 87 65ایران 61ج  866 601پژو  2

 - - 111/111/725 حیدرمرادیفرهاد  مشکی 676 دارد 000/000/640 86 16ایران 56ج  776 504پژو  3

 - - 111/111/525 فرهام نوری سفید 687 دارد 000/000/500 75 64ایران 59ص  576 پرایدوانت 0

 هیچ پیشنهادی از جانب متقاضیان در جلسه واصل نگردید و به مزایده بعدی موکول شد سفید 666 دارد 000/000/000/6 88 46ایران  68ع  986 کامیونت جک 7

 - - 111/020/560 نوید محمدی خاکستری 646 دارد 000/000/900 87 16ایران 66س  158 سمند 6

 000/666/987 نوید محمدی 111/111/221 فرهاد حیدرمرادی سفید 647 دارد 000/000/100 76 16ایران  51ج  466 پیکان وانت 5

 000/000/764 بابامراد دولتیار 111/111/071 کمانگرزانکو  سفید 16 دارد 000/000/800 70 46ایران  61ج  197 504پژو  2

 - - 111/711/621 عیسی پیری نقره ای 41 دارد 000/000/540 87 67ایران  61ج  554 پراید سواری 0

 - - 111/111/561 امیرحق ایزدی نقره ای 696 دارد 000/000/440 87 16ایران 14ص  686 پراید سواری 01

00 Mvm460 666  000/568/665/6 نوید محمدی 111/111/277/0 عیسی پیری مشکی 566 دارد 000/000/800 76 60ایران  61ق 

 هیچ پیشنهادی از جانب متقاضیان در جلسه واصل نگردید و به مزایده بعدی موکول شد مشکی 596 ندارد 000/000/640 86 69ایران  94ن  551 پراید سواری 02

 - - 111/611/757 عبداله عزیزپناه نقره ای 546 دارد 000/000/640 88 69ایران  78ل  445 پژو روآ 03

 000/000/066/6 امید ملکی 111/111/121/0 لطیف زمانی زرد 594 دارد 000/000/100 81 46ایران  68ت  818 پژو تاکسی 00

 - - 111/111/657 فرهاد حیدرمرادی نقره ای 89 دارد 000/000/500 89 66ایران  56ب  557 504پژو  07

 

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان که انشاءاهلل  6500ضمن تقدیر و تشکر از کلیه شرکت کنندگان محترم در مزایده عمومی بهمن ماه 
میباشند ، که در  روز کاری 9ظرف مدت  شاهد دیدار مجدد شما در مزایده بعدی شورا باشیم ، کلیة برندگان مزایده مؤظف به پرداخت و واریز مبلغ پیشنهادی 

های جانبی از قبیل : عوارض ساالنه  کلیه هزینهضمناً اول بنفع دولت ضبط و مصادره میگردد.   غیراینصورت خودرو به نفر دوم مزایده واگذار و سپرده نفر
پارکینگ های  شهرداری ، خالفی ، مالیات مشاغل ، هزینه تعویض پالك ، هزینه نقل و انتقال سند دفترخانه و هزینه حق پارکینگ پرداخت نشده ) مربوط به

 پرداخت میگردد. برندگان مزایده محلی و کثیراالنتشار سراسری ، توسط  خصوصی ( و هزینه چاپ روزنامه های

 
 

 ضمناً خودروها بدون پالك انتظامي ) بدون پالك ( تحويل برنده ميگردد.


