
 

 1/044شماره   آگهي مزايده

 

يك سازمان دولتي در استان چهارمحال و بختیاری)شهرکرد( در نظر دارد اموال مشرروه  ييرر را از يرير      

 مي توانند جهت بازديد در زمان و محر اعالمي مراجع  نمايند.مزايده عمومي ب  فروش برساند. متقاضیان 

  (3( و موتورسیکلت )3( و سنگین )63)دستگاه انواع خودرو های سبک  63تعداد 

  روز  6بمادت   80:67الا    1:67از سااتت   37/70/8077لغايت  81/70/8077زمان بازديد وارائه پیشنهادات : از تاريخ

 کاری

  تلفان تماا     –پارکینا  حمايات    –فلکه دانشاگاه   –منطقه رحمتیه  –محل بازديد و دريافت پیشنهادات : شهرکرد

 (0داخل  66600730)

  :38/70/8077تاريخ انصراف 

 33/70/8077:  زمان اتالم نتايج 

و اطاالع از زماان براازاری مزاياده      فرم پیشنهاد قیمات و  لیست خودروهاضمناً متقاضیان شرکت در مزايده م  بايست جهت تهیه 

 بخش مزايده / مناقصه مراجعه نمايند.   irdchq..wwwاستانها  به سايت 

 

کلیه هزينه های جانب  از قبیل: توارض ساالنه شهرداری، خالف ، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينه های مربوط به 

انتقال آن از محل پارکین  خودرو فاقد پالک تحويل م  اردد و جابجاي  و نقل و  . برازاری مزايده به تهده برنده مزايده خواهد بود

 به مراکز شماره اذاری در کلیه نقاط کشور بر تهده خريدار م  باشد.

 

 رعايت  بیماری کروناب  منظور پیشگیری و مقابل  با 

 ضور الزامي مي باشد .هدر زمان و استفاده از ماسك کر های بهداشتي وتپر

http://www.dchq.ir/


 استان چهارمحال و بختیاری 1/044لیست خودرو های مزايده شماره 

 

 مدل رنگ وضعیت شماره گذاری توضیحات
پايه )ريال(  قیمت  کد مال سیستم شماره انتظامي سريال پالک 

16ایران  044,444,444ريال            6931 سفید قابل شماره گذاری ---------- 36ب341   6 پراید )سایپا( 

16ایران  004,444,444ريال            6911 سبز یشمی قابل شماره گذاری ---------- 31د146   1 پراید 

43ایران  004,444,444ريال            6914 خاکستری قابل شماره گذاری ---------- 61ب116   9 پراید 

19ایران  014,444,444ريال             6911 نقره ای قابل شماره گذاری ---------- 93ج111   4 پراید 

13ایران  104,444,444ريال             6911 نقره ای اوراقی می باشد ---------- 33ی911   3 پراید 

14ایران  004,444,444ريال            6933 سفید قابل شماره گذاری رهن عادی فعال 31ص649   1 پراید )سایپا( 

دارای دستور توقیف قضایی و 

فعال می باشد .رهن عادی   

 6931 سفید قابل شماره گذاری
14ایران  044,444,444ريال            66س111   1 پراید )سایپا( 

31ایران  004,444,444ريال            6939 سفید قابل شماره گذاری رهن عادی فعال 31ب116   1 وانت پراید 

16ایران  004,444,444ريال            6936 نقره ای قابل شماره گذاری دارای دستور قضایی می باشد  11س331  403پژو    3 

اتاق تعویضی می باشد طی 

مراحل قانونی با خریدار است . 

هزینه های پارکینگ با خریدار 

 می باشد .

 6936 نقره ای قابل شماره گذاری

16ایران  044,444,444ريال            49ج111  403پژو   

60 

تعمیر داردموتور و گریبکس نیاز به  11ایران  004,444,444ريال            6913 نقره ای قابل شماره گذاری  33س661  403پژو   66 

19ایران  004,444,444ريال            6914 مشکی قابل شماره گذاری ---------- 93ی161  403پژو    61 

90ایران  004,444,444ريال            6913 نقره ای قابل شماره گذاری ---------- 14ب133  403پژو    69 

39ایران  004,444,444ريال             6913 نقره ای قابل شماره گذاری ---------- 11ن941  403پژو    64 

کامل دارد ریبه تعم ازین یموتور و فن 33ایران  004,444,444ريال            6936 سفید قابل شماره گذاری . 96م634   63 سمند 

شماره گذاری قابل ---------- 49ایران  004,444,444ريال            6939 سفید  31ه141   61 سمند 

69ایران  004,444,444ريال            6913 سفید قابل شماره گذاری ---------- 13س394   61 سمند 

11ایران  004,444,444ريال            6930 سفید قابل شماره گذاری موتور و فنی نیاز به تعمیر کامل دارد. 13ب646   61 سمند 

اتاق تعویضی می باشد طی 

 مراحل قانونی با خریدار است .

 دستور قضایی دارد

 6911 سفید قابل شماره گذاری

16ایران  004,444,444ريال            11د963   سمند 

63 

19ایران  004,444,444ريال            6931 سفید قابل شماره گذاری ---------- 14د161   10 سمند 

16ایران  004,444,444ريال            6939 سفید قابل شماره گذاری ---------- 91د119   16 وانت پیکان 

فعال یرهن عاد  قابل شماره گذاری    

 

19ایران  004,444,444ريال            6913 سفید 19ب341   11 وانت پیکان 

16ایران  000,444,444ريال           6913 سفید قابل شماره گذاری ---------- 31س111   19 وانت پیکان 

16ایران  014,444,444ريال             6919 سفید قابل شماره گذاری ---------- 94د111   14 پیکان 



موتور تعویضی می باشد مراحل 

 قانونی توسط خریدار انجام میشود 
16ایران  004,444,444ريال            6913 سبز یشمی قابل شماره گذاری 19د931   13 پژو آردی 

جاره به شرط تملیک فعال می باشد ا 16ایران  004,444,444ريال            6914 سبز یشمی قابل شماره گذاری  66س311   11 پژو آردی 

69ایران  104,444,444ريال             6919 سبز یشمی اوراقی می باشد تک پالک انتظامی دارد . 11م334   11 پژو آردی 

19ایران  1,044,444,444ريال          6911 سفید قابل شماره گذاری دستور توقیف دارد 11و313  پژو پارس ئی ال  

 ایکس

11 

39ایران   004,444,444ريال            6931 سفید قابل شماره گذاری رهن عادی فعال  13ق313  1تیبا    13 

شماره گذاریقابل  ----------  90 موتورسیکلت تک تاز 64633 333  04,444,444ريال              6936 نقره ای 

 96 موتور سیکلت پرواز 31131 333  00,444,444ريال              6939 قرمز قابل شماره گذاری ----------

16ایران  004,444,444ريال            6916 مشکی قابل شماره گذاری ---------- 91د113   91 دوو سی یلو 

19ایران  1,144,444,444ريال          6911 آبی قابل شماره گذاری رهن عادی فعال  19ص911   99 وانت نیسان 

16ایران  1,044,444,444ريال         6931 آبی قابل شماره گذاری ---------- 13ب469  وانت زامیاد  

 )گازوئیلی(

94 

مشخصات اتاق روی ستون  پالکت

غیر فابریک می باشد .   

 6913 سفید قابل شماره گذاری
14ایران  10,444,444,444ريال       33ع443   

 کامیون کمپرسی تک

(4*1) 3ولوو اف ام     

93 

 6911 سفید قابل شماره گذاری دارای اتاق باری می باشد
13ایران  0,044,444,444ريال         43ع149  تن  کامیون شش 

 فوتون

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


