
 

 خودرو 1/1011آگهي مزايده شماره 

 

 در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. خوزستان يك سازمان دولتي در استان

اعالمي مراجعه و ياا جهات كسا     توانند جهت بازديد و شرايط شركت در مزايده و ليست كامل اموال در زمان و محل  متقاضيان مي

 تماس حاصل نمايند.  363با كد  11013333اطالعات با شماره تماس 

 دستگاه خودرو سبك و سنگين  336تعداد 

  10:11صبح لغايت  10.11از ساعت 10/10/1011تاريخ  شنبهسهتا روز    10/10/1011يکشنبه روز ،  از 3به مدت  :زمان بازدید

لغايات   71/71/7077:زمتان توویتخ ختودر  ه مهلتت  اریت    ت              10/10/1011  تاریخ بازگشایي پاكتت اتا:     10/10/1011  مهلت انصراف:

 مي باشد همزمان با تحويل خودرو مدارک  انتقال سند تحويل مي گردد. 17/71/7077

 :موخ بازدید   دریافت پيشنهاد

جنا  نمايشاگاه دایماي ، كاوی سايد خ ا         –انتهای كيانپارس  –اهواز شهرستان  –استان خوزستان   پارکینگ خلیج فارس :

 دستگاه خودرو89تعداد  –پاركينگ بزرگ خ يج فارس 

 محل بازديد خودروهای شهرستان بهبهان مندرج در لیست  :

 دستگاه خودرو( 0ع ي شجاعي )آقای  –پشت فرمانداری جن  استاديوم ورزشي شهيد عزيزی  –شهرستان بهبهان  –استان خوزستان  پارکینگ ارجان :

پشات مجتما     –سامت پا     –ب وار شهيد محسني به سمت جااده زيادون    –ف که محسني  –شهرستان بهبهان  –استان خوزستان  پارکینگ پرديس :

 دستگاه خودرو( 1آقای مهدی اشکش ) -سالمندان 

پروتکل های بهداشتي شركت كنندگان مي بايسات فارم    *برابر ابالغيه اداره كل حقوقي و اموال بدليل شيوع ويروس كرونا و رعايت

 بخش مزايده ها دريافت نمايند. WWW.dchq.irشركت در مزايده را از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور به آدرس 

بخش مزاياده،   -منو اص ي -در صفحه اص ي WWW.dchq.irانند به سايت تو ضمناٌ بازديد كنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزايده ساير استانها مي

 مناقصه مراجعه نمايند. 

 ه مزايده خواهد بود.های جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداری، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و... به عهده برند ك يه هزينه -

 شركت كنندگان در بهبهان بايستي پيشنهاد خود را به صندوق مزايده مستقر در پاركينگ خ يج فارس اهواز به آدرس فوق تحويل دهند .  -

 

استفاده با تو   ب  شيوع بيماری كر نا رعایت فاصل  ا تماعي   پر تکخ اای بهداشتي   

 .از ماسک   اقالم شخصي مانند لوازم التوریر ضر ری   ال امي مي باشد

 

 

 

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


 استان خوزستان 7/7077لیست خودروهای مزایده 

 ردیف
کد 

 پرونده
 نوع خودرو

شماره 

 انتظامی
 مدل سریال

قابلیت سرویس 

 دهی
 اوراقی

 قیمت پایه

 لایر
هزینه 

 نگهداری

محل 

 بازدید

1 117811 
کامیون 

کشنده اف 

 055اچ 
 اهواز ندارد 07077707770777   دارد 1118 00ایران 11ع117

 اهواز ندارد 90707770777   دارد 1110 13ایران 01ط111 پراید 111152 2

1 118201 
پراید 

111 
 اهواز ندارد 17707770777   دارد 1111 23ایران 81ب113

3 117351 
پراید 

111 
 اهواز ندارد 00707770777   دارد 1111 23ایران 30ه810

0 111071 
وانت 

 پیکان
 اهواز ندارد 00707770777   دارد 1111 23ایران 31ی101

1 111011 
پراید 

101 
 اهواز ندارد 07707770777   دارد 1118 13ایران 81و110

8 111125 
پراید 

101 
 اهواز ندارد 10707770777   دارد 1118 13ایران 22د722

 اهواز ندارد 07707770777   دارد 1111 13ایران 18ص173 111پراید 125502 7

 اهواز ندارد 01707770777   دارد 1111 10ایران 11ص111 111پراید 111311 1

15 117253 
وانت 

 پیکان
 اهواز ندارد 08707770777   دارد 1170 13ایران 20ق382

 اهواز ندارد 00707770777   دارد 1171 17ایران 01ب703 350پژو  118315 11

 اهواز ندارد 10707770777   دارد 1115 73ایران 11ط121 350پژو  17511 12

 اهواز ندارد 91707770777   دارد 1112 31ایران 71م112 350پژو  118511 11

 اهواز ندارد 90707770777   دارد 1111 11ایران 71ق211 350پژو  125200 13

 اهواز ندارد 10707770777   دارد 1111 80ایران 81ج832 350پژو  110013 10

 اهواز ندارد 10707770777   دارد 1171 38ایران 12ط171 350پژو  110012 11

 اهواز ندارد 11707770777   دارد 1171 11ایران 11د781 350پژو  113587 18

 اهواز ندارد 7071707770777   دارد 1113 11ایران 88س812 350پژو  112158 17

 اهواز ندارد 81707770777   دارد 1111 13ایران 11د717 350پژو  11771 11

 اهواز ندارد 17707770777   دارد 1111 17ایران 11ق032 350 پژو 112017 25

 اهواز ندارد 97707770777   دارد 1171 11ایران 18س131 350پژو  111181 21

 اهواز ندارد 07707770777   دارد 1175 31ایران 18ل311 350پژو  117103 22

 اهواز ندارد 17707770777   دارد 1115 13ایران 27ص132 350پژو  111335 21

 اهواز ندارد 97707770777   دارد 1115 31ایران 12س331 350پژو  30771 23

 اهواز ندارد 7077707770777   دارد 1110 13ایران 11ق202 350پژو  118201 20

 اهواز ندارد 11707770777   دارد 1171 13ایران 10ق713 350پژو  112517 21

 اهواز ندارد 90707770777   دارد 1112 37ایران 12س130 350پژو  117108 28

 اهواز ندارد 00707770777   دارد 1178 13ایران 17ج832 350پژو  17505 27

 اهواز ندارد 7070707770777   دارد 1110 37ایران 11د831 سمند 111150 21

 اهواز ندارد 00707770777   دارد 1178 30ایران 21ق012 پژو پارس 111138 15

 اهواز ندارد 90707770777   دارد 1115 27ایران 18ق127 پژو پارس 112150 11

 اهواز ندارد 7071707770777   دارد 1171 11ایران 01س100 پژو پارس 113315 12

 اهواز ندارد 80707770777   دارد 1173 13ایران 31ه718 پژو پارس 112232 11

 اهواز ندارد 87707770777   دارد 1177 37ایران 12د021 پژو پارس 152115 13

 اهواز ندارد 7007707770777   دارد 1115 17ایران 10ق012 پژو پارس 111317 10

 اهواز ندارد 7077707770777   دارد 1115 11ایران 31ص211 251پژو 113111 11

 



 استان خوزستان 7/7077لیست خودروهای مزایده 

 ردیف
کد 

 پرونده
 نوع خودرو

شماره 

 انتظامی
 مدل سریال

قابلیت 

سرویس 

 دهی
 اوراقی

 قیمت پایه

 لایر

هزینه 

 نگهداری
محل 

 بازدید

 اهواز ندارد 7070707770777   دارد 1113 18ایران 10ج217 251پژو 112108 18

 اهواز ندارد 7071707770777   دارد 1111 11ایران 71ل111 رانا 112511 17

 اهواز ندارد 7011707770777   دارد 1177 13ایران 80م110 زانتیا 111131 11

 اهواز ندارد 07707770777   دارد 1115 13ایران 17د188 سمند 151231 35

 اهواز ندارد 00707770777   دارد 1170 11ایران 18س238 سمند 117101 31

 اهواز ندارد 7077707770777   دارد 1115 11ایران 17و131 سمند 112513 32

 اهواز ندارد 01707770777   دارد 1171 22ایران 13ق813 سمند 87510 31

 اهواز ندارد 91707770777   دارد 1115 07ایران 23م713 سمند 111555 33

 اهواز ندارد 00707770777   دارد 1178 31ایران 11ق311 سمند 110011 30

 اهواز ندارد 98707770777   دارد 1171 07ایران 01م108 سمند 110825 31

 اهواز ندارد 97707770777   دارد 1171 23ایران 82ب810 سمند 110010 38

 اهواز ندارد 81707770777   دارد 1115 31ایران 10ن012 سمند 111711 37

 اهواز ندارد 87707770777   دارد 1111 21ایران 11ن717 سمند 125522 31

 اهواز ندارد 07707770777 اوراقی ندارد 1171 07ایران 71د121 سمند 118115 05

 اهواز ندارد 10707770777   دارد 1115 31ایران 21ص211 سمند 111321 01

 اهواز ندارد 87707770777   دارد 1113 11ایران 11ه081 سمند 81088 02

 اهواز ندارد 09707770777   دارد 1173 15ایران 71س710 سمند 112071 01

 اهواز ندارد 91707770777   دارد 1115 71ایران 18ن110 سمند 112811 03

 اهواز ندارد 10707770777   دارد 1171 13ایران 01ص771 سمند 10715 00

 اهواز ندارد 98707770777   دارد 1115 13ایران 27ص822 سمند ال ایکس 112825 01

 اهواز ندارد 80707770777   دارد 1115 13ایران 73ط002 سمند ال ایکس 01211 08

 اهواز ندارد 7077707770777   دارد 1115 13ایران 01ن711 سورنسمند  111331 07

 اهواز ندارد 7001707770777   دارد 1111 31ایران 33ص113 وانت نیسان 112081 01

 اهواز ندارد 7077707770777   دارد 1111 23ایران 01م101 سمندسورن 117115 15

 اهواز ندارد 7077707770777   دارد 1171 71ایران 07ه101 وانت زامیاد 111151 11

 اهواز ندارد 00707770777   دارد 1171 11ایران 11ن337 وانت پیکان 112158 12

 111پراید  152818 11
ج  710

71 
 دارد 1111 13ایران

 
 اهواز ندارد 08007770777

 پراید 88371 13
ص  201

22 
 دارد 1171 31ایران

 
 اهواز ندارد 08007770777

 پراید 153181 10
س  331

17 
 دارد 1171 81ایران

 
 اهواز ندارد 07007770777

 111پراید  112110 11
س  211

13 
 دارد 1112 11ایران

 
 اهواز ندارد 00807770777

 پراید 70312 18
س  303

01 
 دارد 1170 11ایران

 
 اهواز ندارد 07007770777

 111پراید  87513 17
ن  117

22 
 دارد 1110 13ایران

 
 اهواز ندارد 10007770777

 350پژو  111231 11
ه  321

22  
 دارد 1171 21ایران

 
 اهواز ندارد 07007770777

 350پژو  112711 85
ه  321

31 
 دارد 1170 23ایران

 
 اهواز ندارد 08007770777

 350پژو  112111 81
ع  111

31 
 دارد 1171 11ایران

 
 اهواز ندارد 01007770777

 350پژو  111812 82
ن  327

11 
 دارد 1115 11ایران

 
 اهواز ندارد 17107770777

 پژو پارس 112727 81
ج  711

02 
 دارد 1112 11ایران

 
 اهواز ندارد 7070007770777



 lxسمند  112007 83
ب  820

01 
 دارد 1177 23ایران

 
 اهواز ندارد 01007770777

 SE-XU8سمند  153821 80
و  111

18 
 دارد 1112 13ایران

 
 اهواز ندارد 80007770777

 lxسمند  70173 81
د  182

11 
 دارد 1178 07ایران

 
 اهواز ندارد 09007770777

 lxسمند  87531 88
س  011

01 
 دارد 1115 73ایران

 
 اهواز ندارد 97707770777

 نفتکش + یدک 111111 87
ع  217

31 
 دارد 2557 11ایران

 
 اهواز ندارد 0010707770777

 مزدا دوکابین 87530 81
ل  332

11 
 دارد 1171 13ایران

 
 اهواز ندارد 7000707770777

 نیسان وانت 02111 75
م  732

11 
 دارد 1177 28ایران

 
 اهواز ندارد 7079707770777

 نیسان وانت 11717 71
د  111

28 
 دارد 1111 71ایران

 
 اهواز ندارد 7000707770777

 نیسان وانت 111311 72
ق  711

10 
 دارد 1111 13ایران

 
 اهواز ندارد 7007007770777

 وانت آریسان 112118 71
م  111

18  
 دارد 1110 23ایران

 
 اهواز ندارد 19007770777

 وانت آریسان 111510 73
ط  387

70 
 دارد 1110 77ایران

 
 اهواز ندارد 19007770777

 وانت آریسان 153823 70
م  121

32 
 دارد 1110 88ایران

 
 اهواز ندارد 19007770777

 وانت پیکان 152110 71
ن  022

11 
 دارد 1171 28ایران

 
 اهواز ندارد 07007770777

 وانت پیکان 87117 78
ب  117

21 
 دارد 1111 31ایران

 
 اهواز ندارد 10007770777

 پراید 111011 77
ص  811

81 
 دارد 1171 13ایران

 
 اهواز ندارد 11707770777

 350پژو  112172 71
ب  311

01 
 دارد 1171 81ایران

 
 اهواز ندارد 000.7770777

 350پژو  33271 15
ص  118

12 
 دارد 1115 13ایران

 
 اهواز ندارد 017.7770777

 پژو پارس 01081 11
ب  002

01 
 دارد 1111 71ایران

 
 اهواز ندارد 977.7770777

 زانتیا 10351 12
س  122

11 
 دارد 1173 13ایران

 
 اهواز ندارد 099.7770777

 سمند 13075 11
ط  111

01 
 دارد 1171 11ایران

 
 اهواز ندارد 091.7770777

 سمند 15783 13
س  101

11 
 دارد 1171 07ایران

 
 اهواز ندارد 079.7770777

 وانت پیکان 151185 10
ل  277

87 
 دارد 1115 27ایران

 
 اهواز ندارد 087.7770777

 وانت پیکان 111810 11
ص  318

08 
 دارد 1111 38ایران

 
 اهواز ندارد 000.7770777

 ندارد 10707770777   دارد 1171 07ایران 18ص123 پراید 125773 18

پارکینگ 

ارجان 

نبهبها  

17 125121 
کامیون کشنده اف 

 12اچ 
 1173 13ایران 10ع713

موتور 

تعویضی 

می 

 باشد 

پیگیری 

  خریدار
 ندارد 8007707770777

پارکینگ 

ارجان 

نبهبها  

 ندارد 1707770777 اوراقی ندارد 1115 28ایران 73ط028 سمند سورن 121170 11

پارکینگ 

ارجان 

نبهبها  

 ندارد 00007770777   دارد 1111 11ایران 81ه302 پژو پارس 125135 155

پارکینگ 

ارجان 

نبهبها  

 ندارد 00707770777   دارد 1115 73ایران 01د081 پژو پارس 121512 151

پارکینگ 

ارجان 

نبهبها  

 دارد 10707770777 اوراقی ندارد 1181 31ایران 80م183 پاترلنیسان  125111 152

پارکینگ 

ارجان 

نبهبها  

 دارد 01707770777   دارد 1111 23ایران 71ج223 111پراید 121511 151

پارکینگ 

ارجان 

نبهبها  

 دارد 0080707770777   دارد 1115 71ایران 01ع713 کامیون هوو فراز 125183 153

پارکینگ 

پردیس 

نبهبها  

 دارد 01707770777   دارد 1112 71ایران 02ب001 111پراید  121153 150
پارکینگ 

پردیس 



نبهبها  

151 125181 
کامیون کشنده 

 ایویکو
 دارد 0007707770777   دارد 1180 81ایران 11ع217

پارکینگ 

پردیس 

نبهبها  

 

 

 

 

 

 

شهيد چمران( فلک  نمایشگاه كيانپارس )  -خلف كوی سيد  -شهرستان ااواز  -استان خوزستان  محل بازديد و دريافت پیشنهادات خودروها : 

 پاركينگ ب رگ خليج فارس  -

  مندرج در لیست  :شهرستان بهبهان ی هامحل بازديد خودرو

 7آقای علي شجاعي )   -ری  نب استادیوم  رزشي شهيد ع ی یپشت فرماندا –شهرستان بهبهان  –استان خوزستان  پارکینگ ارجان :

 دستگاه  خودر   (

پشت  –سمت چپ  –بلوار شهيد موسني ب  سمت  اده زید ن  –فلک  موسني  –شهرستان بهبهان  –استان خوزستان  پارکینگ پرديس :

 دستگاه خودر  (  3آقای مهدی اشکش )  – مجتمع سالمندان

 

 40:44ب  مدت س  ر ز از ساعت  40/47/44تا  ر ز س  شنب   40/47/44از ر ز یکشنب  مورخ   زمان بازديد و دريافت پیشنهادات خودروها :

 00:44صبح تا ساعت 

مي  47/47/44ر ز یکشنب  مورخ   زمان بازگشايي پاکت ها :مي باشد                            40/47/44ر ز شنب  مورخ  زمان تحويل انصراف : 

 باشد

 10/47/44تا  07/47/44ر ز چهارشنب  مورخ   و صدور کارتکس :زمان تحويل خودرو 

کلیه هزینه های جانبی از قبیل : عوارض ساالنه شهرداری ، مالیات مشاغل و نقل و             
انتقال سند و ... برعهده خریدار می باشد . استعالم در مورد کارت هوشمند خودروهای 

 سنگین بر عهده خریدار می باشد .

 هزینه نگهداری خودروهای موجود در پارکینگ شهرستان بهبهان برعهده خریدار می باشد

براساس بخشنام  صادره از سوی پليس رااور نا ا  هت تعویض پالک خودر اای سنگين  اگذاری ستاد مبارزه با مواد مخدر نيازی ب  پرداخت             

 خودر اا خدمات رساني مي شود .خالفي نبوده   بد ن پرداخت ا ین  خالفي ب  

شورای اماانگي  400-33730440شركت كننده موترم درصورت داشتن ارگون  پيشنهاد   یا انتقاد در مورد برگ اری م ایده با شماره تلفن             

دارایي اای ستاد مبارزه با مواد مخدر اداره فر ش اداره كخ اموال    410-07301334مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان   یا شماره تلفن 

 كشور مطرح نمایيد .


