
 

 

 خودرو 37/0011ده شماره یمزا یآگه

 

 ل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.یدر نظر دارد اموال مشروحه ذ فارس در استان یسازمان دولت یک

سب کا جهت یمراجعه و  یامل اموال در زمان و محل اعالمکست یده و لیت در مزاکط شریافت فرم شراید و دریتوانند جهت بازد یان میمتقاض

 ند.یتماس حاصل نما 176د کبا  23323663اطالعات با شماره تماس 

 .لتیکو موتورس نیسنگ ،کدستگاه خودرو سب 632تعداد -

از  22/17/0011خ یتار شنبه تا 01/17/0011خ یتار شنبهچهار از روز یروز ادار سهبه مدت  :شنهادیافت پیو محل در زمان بازدید

 همان محل پارکینگ. در 01:11صبح لغایت  10:11ساعت 

 20/17/0011 :ها پاکت ییخ بازگشایتار 27/17/0011 راف:خ انصیتار

دان دام، یا راز، جناب م یدان دام شا یا راز، جااده متتماو و م  یبزرگ ش یصنعت کشهر یپل فسا، ورود یمربندکراز، یش :دیمحل بازد

 مبارزه با مواد مخدر فارس یهماهنگ ینگ شوراکیپار

 در 01:11صابح لغایات    10:11سااعت  از  22/17/0011خ یتار شنبه تا 01/17/0011خ یتار شنبهچهاراز روز  :شنهادیافت پیمحل در

 همان محل پارکینگ.

 استدر کلیه مراحل مزایده اجباری پیشگیری از شیوع ویروس کرونا  منظور بهبهداشتی  یها دستورالعمل* استفاده از ماسک، دستکش و رعایت 

 .شود ینمبه افرادی که مسائل بهداشتی را رعایت نکنند هیچ خدماتی ارائه  و

 

ت یتوانناد باه ساا    یما ده، دریافات لیسات خودروهاا و فارم شارکت در مزایاده       یا محتارم جهات اطاالز از زماان مزا     نناداان کد یضمناٌ بازد

WWW.dchq.ir ند.یده، مناقصه مراجعه نمایبخش مزا -یمنو اصل -یدر صفحه اصل 

به عهده برنده  ینه خالفیبه جز هزو... ات مشاغل و نقل و انتقال سند یال، میل: عوارض ساالنه شهرداریاز قب یجانب یها نهیه هزیلک -

 ده خواهد بود.یمزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dchq.ir/
http://www.dchq.ir/


37/0011مزایده شماره  لیست خودروهاي  

)ريال(قيمت پايه  توضيحات وضعيت مدل شماره انتظامي نوع خودرو رديف  
64ز366-32 کامیون رنو میدالم باری 6  3061101110111  پالک می شود 6232 

33ز263-32 کامیون فوتون باری 3  پالک می شود 6242 
اتاق تعویضی ،پرچ پالکت اتاق غیرفابریک مراحل قانونی طی 

 شده است.
6031101110111 

76ز364-32 کامیون کاویان 2  3061101110111  پالک می شود 6237 

66ز223-36 کامیون ایسوزو  6  3061101110111  پالک می شود 6233 

23ز762-32 کامیون ایسوزو  6  6011101110111  پالک می شود 6233 

67ب643-23 سوزوکی ویتارا 3 فاقدکامپیوتر فاقدسوئیچ، پالک می شود 3117   3061101110111 

76م344-42 زانتیا 7  36101110111  پالک می شود 6236 

66ص743-66 زانتیا 3  6064101110111  پالک می شود 6234 

23م336-77 زانتیا 4  6013101110111 فاقدسوئیچ، فاقدکامپیوتر پالک می شود 6233 

36ن336-31 زانتیا 61  32101110111  پالک می شود 6232 

23ب363-42 زانتیا 66  66101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6236 

64ص643-63 زانتیا 63  پالک می شود 6237 
پس از سیر مراحل قانونی موتور تعوضی شماره دستکوب 

قابل سرویس دهیتوسط خریدار   
66101110111 

266ام وی ام  62 64ن72-347   31101110111  پالک می شود 6247 
41تندرال 66 26ق32-333   76101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6237 
36ط776-46 پژو پارس ئی ال ایکس 66  62101110111  پالک می شود 6241 

64ق623-66 پژو پارس ئی ال ایکس 63  پالک می شود 6236 
تعویض اردد که پس از  علت تصادفی بودن اتاق بایده ب

دهی می مراحل قانونی قابل سرویس  تعویض اتاق و سیر
 باشد، فاقدسوئیچ، فاقدکامپیوتر

21101110111 

62طTU6 36-333پژو پارس  67  6063101110111 فاقدسوئیچ،فاقدکامپیوتر پالک می شود 6246 

46ج366-63 پژو پارس 63  72601110111  پالک می شود 6234 

33ق633-32 پژو پارس 64  36101110111  پالک می شود 6242 

36ق663-36 پژو پارس 31  پالک می شود 6246 
اتاق تعویضی فاقد شماره حکی، پس از سیر مراحل قانونی 

 37101110111 توسط خریدار  قابل سرویس دهی

76ط673-72 پژو پارس 36  33101110111  پالک می شود 6232 

66ب232-77 پژو پارس 33  پالک می شود 6236 
خریدار فاقدپالکت شاسی، سیرمراحل قانونی آن توسط 

 باید طی اردد
26101110111 

313پژو  32 44د33-364   33101110111  پالک می شود 6233 
آریان 313پژو  36 64ی62-436   63101110111  پالک می شود 6241 

66د636-46 ساینا 36  71101110111  پالک می شود 6243 

616پژو  33 62ی72-663   76601110111  پالک می شود 6242 

616پژو  37 46س36-363   پالک می شود 6242 
موتور تعویضی و شماره مغایر، پس از تعویض موتور و سیر مراحل 

و کامپیوتر سوئیچ قانونی توسط خریدار قابل سروبیس دهی، فاقد  
23101110111 

616پژو  33 73ج36-763   62101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6241 

616پژو  34 33ل36-634   21101110111 موتور تعوضی شماره دستکوب مراحل قانونی آن طی شده پالک می شود 6236 

616پژو  21 36ص66-376   63101110111  پالک می شود 6243 

616پژو  26 67س32-363   63601110111  پالک می شود 6233 

616پژو  23 33ه32-323   64101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6246 
616پژو  22 77ج46-634  می شود پالک 6232    36101110111 

616پژو  26 22س36-723   پالک می شود 6234 
پس از سیر مراحل قانونی موتور تعوضی شماره دستکوب 

فاقدسوئیچ، قابل سرویس دهیتوسط خریدار   24601110111 

616پژو  26 62د76-636   66101110111  پالک می شود 6234 

616پژو  23 67ب76-364  تعوضی مراحل قانونی آن طی شدهموتور  پالک می شود 6234   61101110111 



616پژو  27 37د72-347   33601110111  پالک می شود 6241 

616پژو  23 63ق76-663   32101110111  پالک می شود 6243 

616پژو  24 63د36-467   63101110111  پالک می شود 6241 

616پژو  61 63ج32-363   63101110111 فاقدکپسول ااز پالک می شود 6246 

616پژو  14 33ل32-633   61101110111  پالک می شود 6234 

616پژو  63 37د72-423   76101110111  پالک می شود 6246 

616پژو  62 73د72-363   27101110111 فاقدکپسول ااز پالک می شود 6234 

616پژو  66 26ط36-777   36101110111  پالک می شود 6246 

616پژو  66 34ن33-442   23101110111  پالک می شود 6232 

616پژو  63 66ط63-324   63101110111 فاقدکپسول ااز پالک می شود 6241 

616پژو  67 33ص63-463   پالک می شود 6243 
به علت تصادفی بودن اتاق باید تعویض اردد، که پس از 
تعویض اتاق و سیرمراحل قانونی قابل سرویس دهی می 

 باشد، فاقدسوئیچ
26101110111 

616پژو  63 26د72-633   66101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6237 

616پژو  64 37و32-463   24101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6241 

616پژو  61 66ص66-673   36101110111  پالک می شود 6232 

616پژو  66 37س72-633   66101110111  پالک می شود 6241 

616پژو  63 63ب32-637   23101110111 فاقدسوئیچ، فاقدکامپیوتر پالک می شود 6232 

616پژو  62 63م32-236   پالک می شود 6242 
به علت تصادفی بودن اتاق باید تعویض اردد، که پس از 
تعویض اتاق و سیرمراحل قانونی قابل سرویس دهی می 

 باشد، فاقدکامپیوتر
64601110111 

616پژو  66 66ل22-632   63601110111  پالک می شود 6233 

616پژو  66 67ن72-633   26101110111  پالک می شود 6236 

36دTU6 36-467 616پژو  63  32101110111 فاقدسوئیچ، فاقدکامپیوتر پالک می شود 6246 

616پژو  67 27ن72-766   63601110111  پالک می شود 6246 

616پژو  63 63م72-623   پالک می شود 6232 
تعویضی فاقد شماره حکی، پس از سیر مراحل قانونی اتاق 

 36301110111 توسط خریدار  قابل سرویس دهی

616پژو  64 63د76-376   26601110111  پالک می شود 6233 

616پژو  31 63د32-437   66101110111  پالک می شود 6233 

616پژو  36 63س72-633   63401110111  پالک می شود 6241 

616پژو  33 66ص63-336   64101110111  پالک می شود 6234 

616پژو  32 33ل66-244   63601110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6241 

616پژو  36 36ج72-667   پالک می شود 6233 
موتورتعویضی شماره دستکوب، حتماٌ پس از سیر مراحل 

فاقدکپسول ااز قانونی توسط خریدار قابل سرویس دهی،  
66101110111 

616 پژو 36 74و32-626   63601110111  پالک می شود 6241 

616پژو  33 36س42-423   66101110111  پالک می شود 6234 

616پژو  37 33ق32-642   63101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6233 

32م666-42 سمند ال ایکس 33  66601110111  پالک می شود 6233 

66ص642-62 سمند 34  پالک می شود 6234 
پس از سیر مراحل قانونی ضی شماره دستکوب یتعو موتور

قابل سرویس دهیتوسط خریدار   66101110111 

32س463-64 سمند 71  پالک می شود 6233 
که حتما پس از تعویض اتاق و سیرمراحل اتاق دوتکه،

 23101110111 قانونی قابل سرویس دهی می باشد

23ن263-42 سمند 76  63101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6241 

66ب323-62 سمند 73  23101110111  پالک می شود 6241 

37د626-42 سمند سورن 72  62101110111موتور تعویضی شماره دستکوب، پس از سیر مراحل قانونی  پالک می شود 6233 



 توسط خریدار قابل سرویس دهی
7سمند ایکس 76 73ط36-366  اازفاقدکپسول  فاقدسوئیچ، پالک می شود 6233   26601110111 

44ج666-42 سمند 76  23101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6236 

73س663-36 سمند ال ایکس 73  پالک می شود 6242 
پس از سیر مراحل قانونی  موتور تعوضی، شماره فابریک مغایر

 66101110111 توسط خریدار قابل سرویس دهی

33ل236-42 سمند ال ایکس 77 فاقدکامپیوتر فاقدسوئیچ، پالک می شود 6241   66101110111 

7سمند ایکس 73 73د72-333   64101110111  پالک می شود 6241 

36ق366-66 سمند ال ایکس 74  67101110111  پالک می شود 6241 

7سمند ایکس 31 36ق67-373   پالک می شود 6233 
موتور تعوضی قطعه اذاری شده حتماٌ پس از تعویض موتور و 

قانونی توسط خریدار قابل سرویس دهیسیر مراحل   36601110111 

76ق326-42 سمند ال ایکس 36  63101110111 فاقدکپسول ااز پالک می شود 6241 

62ص623-64 سمند ال ایکس 33  61101110111  پالک می شود 6246 
33س373-42 سمند ال ایکس 32  73101110111  پالک می شود 6243 

67ط664-36 سمند ال ایکس 36  66101110111  پالک می شود 6243 

36ط376-46 سمند 36  62601110111  پالک می شود 6246 

3تیبا  33 26ط36-366   73601110111  پالک می شود 6247 

3تیبا  37 76ط36-473   73601110111  پالک می شود 6247 

666پراید  33 33ج37-663   63101110111  پالک می شود 6246 

46ج333-46    666پراید  34  63101110111  پالک می شود 6246 

666پراید  41 34ج72-363   26601110111  پالک می شود 6246 

666پراید  46 46ب36-263   26101110111  پالک می شود 6241 

666پراید  43 66ط72-676   36101110111  پالک می شود 6236 

626پراید  42 63ق76-266   22101110111  پالک می شود 6241 

626پراید 46 76م32-666   24101110111  پالک می شود 6241 
626پراید 46 34د72-263   63101110111  پالک می شود 6247 

626پراید  43 66ط36-473   64601110111  پالک می شود 6243 

626پراید  47 63م42-237   33101110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6247 

626پراید  43 63ی32-266  می شود پالک 6246   73101110111 فاقدسوئیچ 

626پراید  44 62س36-646   پالک می شود 6241 
و  اتاقتعوضی قطعه اذاری شده حتماٌ پس از تعویض اتاق 

نونی توسط خریدار قابل سرویس دهیسیر مراحل قا  
31101110111 

62س623-32 پراید 611  66101110111  پالک می شود 6233 

66ه233-32 پراید 616  34101110111  پالک می شود 6233 

33ج736-72 پراید 613  33601110111  پالک می شود 6237 

33ط332-36 پراید 612  67101110111 فاقدکامپیوتر پالک می شود 6236 

34ج673-36 پراید 616  پالک می شود 6233 
پس از سیر مراحل قانونی ضی شماره دستکوب یموتور تعو

،فاقدسوئیچقابل سرویس دهیتوسط خریدار   
36101110111 

46و364-32 پراید 616  66101110111 فاقدسوئیچ، فاقدکامپیوتر پالک می شود 6233 

36ص642-31 وانت نیسان 613  6036101110111 فاقد سوئیچ، فاقد کپسول ااز، موتور تیر خورده پالک می شود 6243 

66ص667-66 وانت نیسان 617  6061101110111  پالک می شود 6246 
36س366-36 وانت پیکان 613  31101110111  پالک می شود 6233 

636موتورسیکلت پیشرو  614 cc 343-73337  6301110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6246 
311موتورسیکلت نیکتاز  661 cc 343-66646  7101110111  پالک می شود 6246 

636موتورسیکلت پیشرو  666 cc 346-44436  6601110111 فاقدسوئیچ پالک می شود 6246 
311موتورسیکلت پیشرو  663 cc 347-44446  3601110111  پالک می شود 6243 
46ز766-63 کامیون ولوو ده چرخ باری 662  6031101110111  اوراقی 6266 



63ز337-32 کامیون بنز تک باری 666  31101110111  اوراقی 6437 

36ز443-74 کامیون بنز خاور باری 666  21101110111  اوراقی 6266 
76ص632-42 تویوتا پرادو 663  6061101110111  اوراقی 6443 
616پژو  667 36ل66-732   66101110111  اوراقی 6277 

616پژو  663 34ن67-362   4101110111  اوراقی 6273 
616پژو  664 33س72-366   63101110111  اوراقی 6246 

66ل642-72 سمند 631  36101110111  اوراقی 6233 
64د363-72 سواری پیکان 636  63101110111  اوراقی 6277 

66ج337-72 وانت تویوتا 633  31101110111  اوراقی 6432 

26ل662-72 وانت پیکان 632  4101110111  اوراقی 6274 

 

* محل بازدید و دریافت پیشنهاد خودروها: شیراز، کمربندي پل فسا، ورودي شهرك صنعتی بزرگ شیراز، جاده 

                                  مجتمع و میدان دام شیراز، جنب میدان دام، پارکینگ شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس                                       

روز از  سه به مدت 22/17/0011 تاریخ شنبه تا روز 01/17/0011 تاریخ چهارشنبه از روز زمان بازدید و دریافت پیشنهاد خودروها: *

             .در محل پارکینگ  01:11 تا 10:11  ساعت

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

 اجباری بوده و به افرادی که مسائل بهداشتی را رعایت نکنند هیچ خدماتی ارائه نمی شود. 

ت مشاغل و نقل و انتقال سند و ... به عهده خریدار می باشد. استعالم در * کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، مالیا
                     مورد کارت هوشمند خودروهای سنگین بر عهده خریدار می باشد.

ه پرداخت بر اساس بخشنامه صادره از سوی پلیس راهور ناجا جهت تعویض پالک خودروهای وااذاری ستاد مبارزه با مواد مخدر نیازی ب*  

 خالفی نبوده و بدون پرداخت هزینه خالفی به خودروها خدمات رسانی می شود.               

)داخلی  176- 23323666-63* شرکت کننده محترم در صورت داشتن هراونه پیشنهاد و یا انتقاد در مورد برازاری مزایده با شماره تلفن 
اداره فروش اداره کل اموال و داراییها ستاد مبارزه با مواد مخدر  136-67233221فارس و یا  شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر( 7شماره 

    مطرح نمایید.

 


