
 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 311مزایده شماره 

 31الی  2ساعت بازدید از  13/60/3066لغایت  82/60/3066تاریخ بازدید از  

  امام رضا )ع( کمریندی 0کیلومتر  –نرسیده به کارخانه سیمان  – بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی –آدرس : کرمان

 610-13813610و13813610شماره تماس :  

 از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی الزامی می باشد . جهت ورود به محوطه مزایده ، استفاده  توجه :

   63/60/3066تاریخ انصراف : مورخ 

  61/60/3066تاریخ بازگشایی پاکات : مورخ 

 60/60/3066تاریخ اعالم نتایج : مورخ 
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 اوراقی 1606660666 06181861ش:  38020861303م:  061پژو 81 √ 1006606660666 3120 02ع103-88 کامیون رنو 3

 اوراقی 88606660666 26168010ش:  88182661000م:  061پژو 80 √ 3006606660666 3122 80ع120-18 کامیون فوتون 8

 اوراقی 0606660666 26133383ش:  88182633131م:  061پژو 81 √ 16606660666 3120 00و801-00 061پژو 1

 اوراقی 1606660666 28662013ش:  88102861181م:  061پژو 80 √ 82606660666 3120 01س011-01 061پژو 0

 اوراقی 3106660666 061831ش:  6602108م:  061پژو 80 √ 01606660666 3110 01ق103-01 061پژو 1

 √ 01606660666 3121 00ب382-12 061پژو 82 √ 12606660666 3121 10ط011-01 061پژو 0

 √ 11606660666 3116 03ب121-01 پژوپارس 81 √ 01606660666 3116 03ص112-01 061پژو 0

 √ 16606660666 3120 10د320-01 پژوپارس 16 √ 11606660666 3121 13ج110-01 061پژو 2

 √ 12606660666 3121 10س112-21 ارسپژوپ 13 √ 82606660666 3123 00ب088-01 061پژو 1

 √ 01606660666 3118 80م212-01 پژوپارس 18 √ 06606660666 3110 01ط111-20 061پژو 36

 √ 01606660666 3116 81ه183-08 پژوپارس 11 √ 06606660666 3121 11ج088-01 061پژو 33

 √ 81606660666 3121 31د011-01 پژوپارس 10 √ 06606660666 3122 82ط111-01 061پژو 38

 √ 16606660666 3120 11ص218-01 پژوپارس 11 √ 30606660666 3121 18س121-20 061پژو 31

 √ 06606660666 3120 11س123-81 پژوپارس 10 √ 11606660666 3121 03ج201-01 061پژو 30

 √ 30606660666 3121 33س200-81 پژوآردی 10 √ 86606660666 3121 10ط310-10 061پژو 31

 √ 33606660666 3123 00ج020-18 پژوآردی 12 √ 11606660666 3121 20ی001-11 061پژو 30

 √ 31606660666 3120 10ب812-01 پژو روآ 11 √ 10606660666 3122 00ب111-10 061پژو 30

 اوراقی 2606660666 31288168ش:  31628011م:  860پژو 06 √ 11606660666 3122 08س801-01 061پژو 32

 اوراقی 81606660666 6601266200ش:  88280166010م:  پژوپرشیا 03 √ 16606660666 3113 81د180-01 061پژو 31

 √ 11606660666 3113 00و013-83 سمند 08 √ 11606660666 3121 10ب111-00 061پژو 86

 √ 06606660666 3120 11ج108-18 سمند 01 √ 06606660666 3116 01د011-01 061پژو 83

 √ 01606660666 3120 12ی080-38 سمند 00 √ 10606660666 3120 30ج001-23 061ژوپ 88



 

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 311مزایده شماره 

 31الی  2ساعت بازدید از  13/60/3066لغایت  82/60/3066تاریخ بازدید از  

  امام رضا )ع( کمربندی 0کیلومتر  –نرسیده به کارخانه سیمان  – آیت اله هاشمی رفسنجانی بزرگراه –آدرس : کرمان

 610-13813610و13813610شماره تماس :  

 جهت ورود به محوطه مزایده ، استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی الزامی می باشد .  توجه :

   63/60/3066تاریخ انصراف : مورخ 

  61/60/3066گشایی پاکات : مورخ تاریخ باز

 60/60/3066تاریخ اعالم نتایج : مورخ 
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 اوراقی 0606660666 26000081ش:  33382608610م:  سواری پیکان 00 √ 16606660666 3116 03م180-00 سمند 01

 √ 06606660666 3118 31و013-08 رانا 02 √ 00606660666 3113 33ی833-10 سمند 00

 √ 1016606660666 8636 00س111-01 هیوندا آزرا 01 √ 00606660666 3113 00د310-01 سمند 00

 √ 16606660666 3110 11ق000-01 کامیونت زامیاد 06 √ 16606660666 3113 10م188-01 پراید 02

 √ 02606660666 3121 83م011-01 وانت مزدا 03 √ 82606660666 3121 00ج103-01 پراید 01

 اوراقی 16606660666 313680261ش:  0008012م:  وانت دوکابین تویوتا 08 √ 16606660666 3122 10ج001-11 پراید 16

 اوراقی 1606660666 060116 ش: 031281م:  هیوندای اکسل 01 √ 32606660666 3120 08ط131-31 پراید 13

 √ 1606660666 3110 80088-230 موتورسیکلت همتاز 00 √ 11606660666 3111 81م038-01 سواری سایپا 18

 √ 1606660666 3111 12831-288 موتورسیکت سیوان 01 √ 06606660666 3112 11ن300-00 سواری سایپا 11

10
 اوراقی 806660666 138010ش:  310001م:  موتورسیکلت 00 √ 16606660666 3116 10ق132-01 سواری سایپا 306

 اوراقی 106660666 2111000ش:  211106م:  موتورسیکلت 00 √ 16606660666 3110 01ق080-11 سواری سایپا 11

ه قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، ب 02 √ 06606660666 3116 10ب030-18 سواری سایپا 10

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 3666مساحت 
80016606660666 

قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به  01 √ 16606660666 3111 01ق201-10 سواری سایپا 10

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 3830مساحت 
30010606660666 

قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به  26 √ 16606660666 3122 00ل002-18 16ال 12

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 3028مساحت 
11018606660666 

 23 √ 06606660666 3120 30ق121-01 16ال 11
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی 

 کیت به نام شورا مترمربع ، سند مال113)ره( ، به مساحت 
83080606660666 

قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به  28 √ 06606660666 3120 00ق323-01 زانتیا 06

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 103036مساحت 
80088606660666 

راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به قطعه زمین واقع در  21 √ 06606660666 3120 81ق113-01 زانتیا 03

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 3331مساحت 
80003606660666 

 20 √ 08606660666 3122 33س831-01 وانت پیکان 08
قطعه زمین واقع در کرمان ، بزرگراه امام رضا)ع( ، جنب پل 

، سمت راست ، قطعه  8شرقی  شفیعیسیدی ، خیابان شهید 

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا816، به مساحت  311
1016606660666 

 21 √ 06606660666 3121 13ط028-11 وانت پیکان 01
قطعه زمین واقع در کرمان ، بزرگراه امام رضا)ع( ، جنب پل 

، سمت راست ، قطعه  8شرقی  شفیعیسیدی ، خیابان شهید 

 ام شورامترمربع ، سند مالکیت به ن816، به مساحت  310
1016606660666 

 20 √ 01606660666 3111 31د110-01 وانت پیکان 00
واقع در کوهپایه ، میدان اصلی ، سمت ملک باغ ویالئی 

مترمربع ، 001راست ، روستای ده کافی ، به مساحت 

 فاقد سند مالکیت ثبتی 
2011606660666 

 20 راقیاو 1606660666 21130010ش:  33821621610م:  وانت پیکان 01
ملک واقع در کرمان ، جاده کوهپایه ، بلوار ثاراله ، تقاطع 

اول ، کوچه جنب نانوائی ، انتهای کوچه ، سمت راست ، 

 مترمربع ، فاقد سند مالکیت ثبتی 126به مساحت 
0031606660666 

  اوراقی 8606660666 28166211ش:  33312861601م:  سواری پیکان 00


