
 

 

 65/0011آگهی مزایده شماره 

یککسازککن دنلای درککسایناسزککرنلازبلککرنلا ار نظلککرنلایناالککشایسنیاسدککنس اد ککش   ا یکک ا ککنیانساس اا

طشیقادزسیکه اموکندساروکش رارشزکناهادران کبنلادکسا نسا کهادیک ارن ییکها اینیناک ااکش ا کشسی ااااااااااااا

رکنا کونن ا  وکک ااا کشت اینادزسیکه اینا دکنلا اداک اسممدکسادشسدیک ا ایککنادیک اتلک اسطممکن اااااااااا

ا ونسا نص ااونی ها.ا421 اا443یس  ساا311-01441443هنیا

 یزرگن ا نین ازبسا51 یهسیا 

 ز ادو اگن نسن اطم 

س اا30/30/4133دغنیکک اا34/30/4133ن  اسیسنیاس ا ککننی اا0 دککنلارن ییککها اسنسیکک ادب کک ینیس ارکک ادککه اااا

ا41سدساا8زنم ا

 38/30/4133سمم اارنیجاا30/30/4133رن گ نیسادنتن اا31/30/4133 ننی اساصشسفا 

 ن رکککش یا شدب کککن اا-توشر کککهیا کککیبهاتمارکککشیا–داککک ارن ییکککها نین هکککن ا سهکککهسلا

 د  ا بپا کن نیازپن از ونلا–دلناشرشیا

هزینله کارشنایلیاراهورگآگاهیگقیم، گ پلاگ آگهلی رمزناملهگ      توجه: کلیه هزینه های جانبی از قبیل   

بلرای هلر رلودرم    عوارض یالیانه شهرداری گ مالیات نقل  م انققلا، گ مغلاخ  رودرمهلا م         پاگ بنرگ

 بعهده برنده مزایده رواهد بود   هزینه مذکور  ،پردار م جدا از هزینه پایه بوده

*تهیه فرم پیغنهادی شرک، در مزایده فقط از طریل  یلای، یلقاد مبلارزه بلا ملواد م لدر بله آدر          

فرم پیغنهادی ب ش مزایده می باشد م به منظور رعای، پرمتک  های بهداشقی  -   منو اصلیwww.dchq.irا

 در محیط برگزاری مزایده به صورت فیزیکی تحوی  ن واهد شد 

گذاری در کلیه رودرم فاقد پالک تحوی  می گردد م جابجایی م نق  م انققا، آن از مح  پارکینگ به مراکز شماره *

 نقاط کغور بر عهده رریدار می باشد 
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 65/0011لیس، رودرمهای مطرح در مزایده شماره الف : 
 کد

 رودرم

 توضیحات قیم، پایه اریا،  مضعی، رنگ مد، شماره انقظامی نوع رودرم

اا333/333/010اقنر ازش یسایهسازوبها4080 11-01س808 زو ها4

اا333/333/183اقنر ازش یسایهسارژ-تش ا4081ا22-12 050ازو ها2

اا333/333/013اقنر ازش یسایهساآرسا4088ا00-12ق401ازو هاا0

اا333/333/123اقنر ازش یسایهسازوبها4004ا01-14ج840ازو هاا1

اس نقا یشاناگاااش اسیاا333/333/223اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4082ا41 یشسلا-11 082ازو هاا1

اا333/333/283اقنر ازش یسایهسازوبها4082ا01-10ج008ازنسنیدبکنلاا0

اا333/333/233اقنر ازش یسایهسازبزای وسا4081ا81-24س020ادژ اآنییا5

س نقا ینیض،انقهادمت اد خصن ا ادساس ازبشادشس  اقناناسا ا ینیضاس نقاس اا333/333/133اقنر ازش یسایهسازوبها4083ا00-05 802ادژ ادننسا8
ااونی هگسادجن اسیشسلا نین طشیقا

اا333/333/133اقنر ازش یسایهسازوبها4088ا01-10ج205ادژ ادننسا0

-قشدزا4082ا00-80 250ا131دژ اا43
ام نرس

دن ننا ینیضس،ادساس ازبشادشس  اقناناسا ین نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/233اقنر ازش یسایهس
ادجن 

اا333/333/183اقنر ازش یسایهساااش اسیا4085ا12-40ج400ا131دژ اا44

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/040اقنر ازش یسایهساااش اسیا4003ا81-81ی145ا131دژ اا42
ادجن 

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا81-80ب140ا131دژ اا40

اا333/333/111اقنر ازش یسایهساااش اسیا4003ا01-02 001ا131دژ اا41

اا333/333/111اقنر ازش یسایهساااش اسیا4000 01-50ج881 131دژ اا41

اا333/333/021اقنر ازش یسایهسازبزا4082 81-11س544 131دژ اا40

ا45
 01-15ج005 131دژ 

قناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اا333/333/113اقنر ازش یسایهساااش اسیا4003
ادجن 

اا333/333/123اقنر ازش یسایهساااش اسیا4004 01-11ب004 131دژ اا48

اا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیا4004ا01-01ق540ا131دژ اا40

اا333/333/003اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا81-02س401ا131دژ اا23

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا01-14ی425ا131دژ اا24

اا333/333/033اقنر ازش یسایهساااش اسیا4080ا01-01س101ا131دژ اا22

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/100اقنر ازش یسایهساااش اسیا4003ا01-18ی842ا131دژ اا20
ادجن 

اا333/333/843اقنر ازش یسایهساااش اسیا4000ا01-02ص500ا131دژ اا21

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/008اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4088ا50ا-18ب012ا131دژ اا21
ادجن 

اا333/333/811اقنر ازش یسایهساااش اسیا4002ا01ا-10 845ا131دژ اا20

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/103اقنر ازش یسایهساااش اسیا4003ا01ا-00ص085ا131دژ اا25
ادجن 

اا333/333/210اقنر ازش یسایهساد کسا4082ا81-15ب810ا131دژ اا28

اا333/333/288اقنر ازش یسایهسارژا4080ا50-82س115ا131دژ اا20

اا333/333/031اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4081ا02-05س224ا131دژ اا03

اا333/333/253اقنر ازش یسایهسارژا4081ا42-08ی140ا131دژ اا04

اا333/333/811اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4001ا01-11ج214ا131دژ اا02

اا333/333/141اقنر ازش یسایهسا نتلرشیاا4080ا01-04ی404ا131دژ اا00

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/253اقنر ازش یسایهساد کساا4081ا21-40 100ا131دژ اا01
ادجن 

اا333/333/103اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4001ا11-21ق102ا131دژ اا01

ا00
 81-02ی148 131دژ ا

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/041ایهسقنر ازش یساازبزاا4084
ادجن 

اا333/333/033اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4081ا00-11س250 131دژ اا05

اا333/333/033اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4081ا81-50ب010 131دژ اا08

ا00
ا81-14ص488 131دژ ا

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/213ازش یسایهساقنر اد کسا4080
ادجن 

اا333/333/133اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4002ا81-11س200 131دژ اا13

اا333/333/033اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4088ا01-08ج212 131دژ اا14

اا333/333/033اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا01-01ب540 131دژ اا12

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4001ا81-01س842 131دژ اا10

اا333/333/213اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4081ا01-50ب011 131دژ اا11



اا333/333/213اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4081ا01-01س010 131دژ اا11

اا333/333/213اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4001ا01-01ج015 131دژ اا10

اا333/333/043اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4081ا81-10ص010 131دژ اا15

اا333/333/113اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4001ا01-02ج122 131دژ اا18

اا333/333/243اقنر ازش یسایهساد کسا4082ا02-82ی510 131دژ اا10

اا333/333/083اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4080ا81-01ب008 131دژ اا13

اا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4002ا81-50ی454 131دژ اا14

ا12
ا81-40ی105 131دژ ا

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/513اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4080
ادجن 

اا333/333/053اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4081ا11-12ج220 131دژ اا10

اا333/333/113اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4003ا01-04 228 131دژ اا11

ا11
ا81-50ص118 131دژ ا

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4001
ادجن 

اا333/333/003اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4080ا11-28س014 131دژ اا10

ا15
ا81-48س000 131دژ ا

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/253اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4080
ادجن 

اا333/333/253اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا04-18ب500 131دژ اا18

اا333/333/213اقنر ازش یسایهساااش اسیا4080ا01-41ی022ادشسیها10

اا333/333/023اقنر ازش یسایهسازوبها4088ا01-14 050ادشسیهاا03

اا333/333/213اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4081ا81-00ی280ادشسیها04

اا333/333/203اقنر ازش یسایهسازوبها4088ا01-50ب041ادشسیها02

اا333/333/253اقنر ازش یسایهسازوبها4080ا12-45ق182ادشسیها00

اا333/333/023اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4003ا01-02ج200ادشسیها01

اا333/333/233اقنر ازش یسایهسازوبها4080ا01-51 581ادشسیها01

اا333/333/233اقنر ازش یسایهسازنند اسیا4055ا12ا-20ج084ادشسیها00

اا333/333/131اقنر ازش یسایهسازوبها4003ا01-01ب010ادشسیها05

اا333/333/003اقنر ازش یسایهساااش اسیا4080ا81-45ب411ا ساربنا08

اا333/333/523اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا00-02س511ا ساربنا00

اا333/333/103اقنر ازش یسایهسازنند اسیاا4080ا02-80ی508ا ساربنا53

اا333/333/883اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4085ا11-25 510ا ساربنا54

اا333/333/133/1اقنر ازش یسایهسازوبها2343ا81ا-54ج548ا نین ناهنی نتساا52

دن ننا ینیضادساس ازبشادشس  اقناناسا این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگساا333/333/003اقنر ازش یسایهسازوبها4088ا02-10ل040ادبکنلا سا ا50
ادجن 

اا333/333/233اقنر ازش یسایهسازوبها4088ا00-00س180ا سا دبکنلاا51

اا333/333/013اقنر ازش یسایهسازوبها4000ا81-08ی181ادبکنلا سا اا51

 : اموا، منقو، مطرح در مزایدهب

 قیم، پایه اریا،  مزناگرم  نوع ما، ردیف

 218/410/210 403/23 مبننا48طمیاز ادو اگن نسن ا 430

 توجه:

عوارض یالیانه شهرداری گ رمزنامهگ پاگ بنر گهیپاگ آگ  اراهورگآگاهیگقیم، هزینه کارشنایی رودرمکلیه هزینه های جانبی از قبی   -0

پردار، آن م برای هر رودرم جدا از هزینه پایه بودهرودرمها م یهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایدهمالیات نق  م انققا، گ مغاخ   

 مزایده رواهد بود م مققاضی میبایس، ش صاً نسب، به ایقعالم دیون دملقی از طری  ادارات دملقی اقدام نماید  به عهده برنده

 01هزینه تعویض اتاق گ تعویض موتور گ تغییر مضعی، گ تغییر رنگ گ ارذ پالک،  م     مغمو، ماده  پیگیری م مکارت هوشمند پیگیری  -2

 ریمه بوده م بر عهده برنده مزایده میباشد  قانون تعویض پالک میباشد که مقحم  ج

تاریخ -  10/10/0011مهل، انصراف  -رمز کاری  0به  مدت     10/10/0011لغای،  10/10/0011زمان بازدید م ارائه پیغنهادات  -0

عودت یپرده م تسویه حساب مالی م تحوی  رودرم:   -   10/10/0011تاریخ اعالم نقایج : -15/10/0011بازگغایی پاکات  

 06/10/0011لغای،  10/10/0011

 -   منو اصلیwww.dchq.irتهیه فرم پیغنهادی شرک، در مزایده فقط از طری  یای، یقاد مبارزه با مواد م در به آدر  ا -0

فرم پیغنهادی در محیط برگزاری مزایده به صورت فیزیکی ب ش مزایده می باشد م به منظور رعای، پرمتک  های بهداشقی 

 تحوی  ن واهد شد 

 نمائید  اعالم  160-00006001بازدید کننده محقرم جه، هرپه بهقر برگزارشدن مزایده انققادات م پیغنهادات رود را با شماره تلفن گویای  -6

 ب ش ایقانها مراجعه نمایند   www.dchq.irضمناً جه، اطالع از زمان مزایده ایقانها میقوانند به یای، مبارزه با مواد م در به آدر  

 

http://www.dchq.ir/


 65ایامی برندگان مزایده شماره 

 

 توضیحات کد ما، مورد مزایده نام برنده مزایده ردیف

 ملک مییله نقلیه

 

 اموا،یایر 

    0 خالمرضا نوری  1

    0 کریم حسین آبادی 2

    0 حسین جهانقیغ 3

    6 بهزاد بامری 4

    5 یجاد فرهمند  5

    7 احسان احراری  6

    0 خالمرضا عیدمزایی 7

    00 علی رواجه 8

    00 یعید نارمیی جم 9

    06 عبا  راشکی 11

    05 خالمحسین رفیعی 11

    07 یایین دهمرده  12

    00 محمد یرگلزایی 13

    21 رلی  یویفی زاده  14

    20 فرهاد براهویی 15

    22 خالمرضا عیدمزایی 16

    20 خالمرضا عیدمزهی 17

    20 فاطمه مظلوم 18

    26 حمیدرضا عسکرپور 19

    25 فاطمه دهقان پور  21

    27 خالمرضا عیدمزایی 21

    20 یعید نارمیی جم 22

    20 حمیدرضا عسگرپور 23

    01 کنیز رمر 24

    00 فرهاد براهویی 25

    02 فاطمه مظلوم 26

    00 عبدالعزیز نارمیی 27

    00 حسین جهانقیغ  28

 

 



 

 

 توضیحات کد ما، مورد مزایده نام برنده مزایده ردیف

 ملک مییله نقلیه

 

 یایر اموا،

    06 عبدالعزیز نارمیی 29

    07 محمدیویف جعفری 31

    00 فرهاد براهویی 31

    00 علی رواجه 32

    01 مرضا عیدمزهیخال 33

    00 عبدالعزیز نارمیی 34

    02 فرهاد براهویی 35

    00 خالمرضا عیدمزایی 36

    00 جواد عسگرپور 37

    06 فرهاد براهویی 38

    05 جمعه پژمهنده  39

    07 ذبیح اله براهویی 41

    00 خالمرضا عیدمزایی 41

    00 یعید نارمیی جم 42

    61 هم، مهدی زاده 43

    60 عبا  راشکی قلعه نو  44

    62 محمد رضویان 45

    60 عبا  راشکی قلعه نو 46

    66 عیدمزهیخالمرضا  47

    65 ذبیح اله براهویی 48

    67 عبدالعزیز نارمیی 49

    60 عبدالعزیز نارمیی 51

    60 رضا جهانی ادیمی  51

    51 محمد اصغریان 52

    50 حسین ریولی 53

    52 حسین کوه زاد  54

    50 یمیه علیدادی 55

    50 محمدرضا همایون  56

 

 



 

 

 توضیحات کد ما، مورد مزایده نام برنده مزایده ردیف

 ملک مییله نقلیه

 

 یایر اموا،

    56 احسان احراری  57

    55 یجاد فرهمند  58

    57 امیر تیموری توکلی 59

    50 فاطمه دهقان پور 61

    50 فاطمه دهقان پور 61

    71 فرشاد ذمالفقاری 62

    70 فاطمه دهقان پور 63

    72 حسین ریولی 64

    70 یعید نارمیی جم 65

    70 امین حبیبی  66

    76 یجاد فرهمند 67

  0   یمیه ییایر ثانی 68

69      

71      

71      

72      

73      

74      

75      

 

 

 


