
 خودرو 3/0411آگهي مزايده شماره 

 

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

توانند جهت بازديد و شرايط شركت در مزايده و ليست كامل اموال در زماان و ملال اعيماي مراجواه و ياا       متقاضيان مي
 تماس حاصل نمايند.  363با كد  11013333جهت كسب اطيعات با شماره تماس 

 دستگاه سنگين( 1دستگاه سبك و  07)و سنگين دستگاه خودرو سبك 07توداد 

 01:11صبح لغايت 10.31از ساعت00/10/0410تاريخ  شنبهچهارتا روز   01/10/0410دوشنبه از  روز ، 3به مدت  :زمان بازدید

زماان   13سااعت   62/26/1021زمان اعالم نتاای  ماایاد: :    01/10/0041تاریخ بازگشایي پاكت ها:04/10/0041انصراف: مهلت

ان با تلويل خودرو مدارک  انتقال سند تلويال ماي   ممي باشد همز14/10/0410لغايت30/10/0410:وجه  مهلت واریا، تحویل خودرو 

 گردد.

 :محل بازدید و دریافت پيشنهاد

 جنب نمايشگاه دائمي ، كوی سيد خلف پاركينگ بزرگ خليج فارس –انتهای كيانپارس  –اهواز شهرستان –استان خوزستان *

كرونا و رعايت پروتکل های بهداشتي شركت كننادگان ماي    *برابر ابيغيه اداره كل حقوقي و اموال بدليل شيوع ويروس

بخا  مزاياده هاا     WWW.dchq.irبه آدرس  بايست فرم شركت در مزايده را از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور

 دريافت نمايند.

مناو   -در صاحله اصالي   WWW.dchq.irتوانند به ساايت   استانها ميساير ضمناٌ بازديد كنندگان ملترم جهت اطيع از زمان مزايده 

 بخ  مزايده، مناقصه مراجوه نمايند.  -اصلي

های جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداری، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و... به عهده برنده مزايده خواهاد   كليه هزينه -

 بود.

با توجه به شيوع بيماری كرونا رعايت فاصله اجتماعي و پروتکل های بهداشتي و استحاده از ماسك  -

 .و اقيم شخصي مانند لوازم التلرير ضروری و الزامي مي باشد

 

 

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


مبلغ  مصوب 
 )ريال(

 وضويت
 مدل

 

 

سريال 
 پيک

شماره 
 انتظامي

 كد خودرو نوع مال سيستم

38ایران 0831 قابل سرویس دهی  001111111 03ب338  114پژو     .0 سواری 

41ایران 0800 قابل سرویس دهی  331111111 01م004  114پژو    .4 سواری 

معرفی به  شماره شاسی و موتور مغایریت دارد 811111111
 آگاهی 

81ایران 0831 41ق031  114پژو     .8 سواری 

38ایران 0838 قابل سرویس دهی  344111111 04ع804    .1 کامیون باری بادسان 

43ایران 0831 قابل سرویس دهی  111111111 14ب033    .4 سواری پراید 

41ایران 0833 قابل سرویس دهی  131111111 11ط480    .3 سواری سمند  

03ایران 0833 قابل سرویس دهی  341111111 03ق334  114پژو     .1 سواری 

81معرفی به آگاهی ماده  دستکوبموتور  411111111 41ایران 0834  31م833  114پزو    .3 سواری 

00ایران 0808 قابل سرویس دهی  401111111 01ق184    .0 سواری پراید 

41ایران 0833 قابل سرویس دهی  841111111 43س138    .01 سواری پراید 

41ایران 0801 قابل سرویس دهی  041111111 11ج443    .00 سواری پژوپارس 

08ایران 0801 قابل سرویس دهی  011111111 30ق030    .04 سواری پژوپارس 

81موتور تعویضی معرفی به آگاهی ماده  141111111 04ایران 0843  48ع833  313بنز خاور     .08 کامیونت 

38ایران 0834 قابل سرویس دهی  111111111 83ب834    .01 سواری سمند 

41ایران 0833 قابل سرویس دهی  011111111 80و318    .04 وانت وانت نیسان 

41ایران 0831 قابل سرویس دهی  0141111111 11ل400    .03 سواری زانتیا 

41ایران 0838 اوراقی 441111111 08ط010  114پژو    .01 سواری 

81ایران 0801 قابل سرویس دهی  181111111 03د140  114پژو    .03 سواری 

33ایران 0804 قابل سرویس دهی  041111111 38س100  413پژو     .00 سواری 

41ایران 0830 قابل سرویس دهی  181111111 34س430  114پژو    .41 سواری 

00ایران 0804 قابل سرویس دهی  301111111 34ط000    .40 سواری سمند 

08ایران 0808 قابل سرویس دهی  411111111 14ج043  080وانت پراید     .44 وانت 

38ایران 0801 اوراقی  001111111 38ن481    .48 سواری پژو پارس 

41ایران 0804 قابل سرویس دهی  441111111 43م104    .41 وانت پیکان وانت 

40ایران 0801 قابل سرویس دهی  431111111 30ب411    .44 سواری تیبا 

43ایران 0833 قابل سرویس دهی  881111111 30ب001    .43 سواری پراید 

81ایران 0801 قابل سرویس دهی  041111111 44ق130  481ام وی ام     .41 سواری 

01ایران 0808 قابل سرویس دهی  111111111 10ل848    .43 وانت پیکان وانت 



18ایران 0830 قابل سرویس دهی  381111111 18ط433    .40 وانت مزدا دوکابین 

31ایران 0808 قابل سرویس دهی  311111111 44ب080  114پژو    .81 سواری 

38ایران 0830 قابل سرویس دهی  141111111 13م344  114پژو     .80 سواری 

41ایران 0834 قابل سرویس دهی  411111111 41س314    .84 سواری پراید 

10ایران 0801 قابل سرویس دهی  4141111111 43س448    .88 سواری لند مارک 

33ایران 0830 قابل سرویس دهی  111111111 43ی081  114پژو    .81 سواری 

41ایران 0834 قابل سرویس دهی  101111111 00ی830  114پژو     .84 سواری 

اتاق تعویضی مراحل قانونی انجام شده شماره  111111111
 شاسی حک توسط رهگشا

10ایران 0801 48ص031    .83 سواری پراید 

41ایران 0800 قابل سرویس دهی  341111111 40ق434    .81 سواری پراید 

81معرفی به آگاهی ماده  –حک شاسی غیر اصیل  431111111 11ایران 0831  84ط111  114پژو    .83 سواری 

38ایران 0838 قابل سرویس دهی  131111111 10ن033  114پژو    .80 سواری 

31ایران 0831 شماره شاسی دستکوب معرفی به آگاهی  811111111 40س341    .11 سواری پراید 

03ایران 0830 قابل سرویس دهی  181111111 43ب480  114پژو    .10 سواری 

00ایران 0834 قابل سرویس دهی  111111111 30ج411    .14 سواری پژوپارس 

10ایران 0834 قابل سرویس دهی  841111111 03ط331    .18 سواری پراید 

مراحل قانونی طی  -موتور تعویضی دستکوب 441111111

 گردیده 
80ایران 0831 13ج033    .11 سواری پژوپارس 

41ایران 0801 اتاق تعویضی از طریق آگاهی  111111111 10س014  114پژو    .14 سواری 

81ایران 0830 قابل سرویس دهی  311111111 80ج133  114پژو    .13 سواری 

43ایران 0830 قابل سرویس دهی  341111111 41د444    .11 سواری سمند 

18ایران 0830 قابل سرویس دهی  181111111 14س003   
سمند ال ایکس                

   
  .13 سواری

31ایران 0801 قابل سرویس دهی  111111111 88ط843  114پژو     .10 سواری 

81معرفی به آگاهی ماده  –حک شاسی غیر اصیل  411111111 01ایران 0834  14ج440  114پژو    .41 سواری 

38ایران 0833 قابل سرویس دهی  141111111 83م843  پژو پارس              

          
  .40 سواری

43ایران 0803 قابل سرویس دهی  101111111 80م440    .44 وانت وانت پراید 

38ایران 0830 قابل سرویس دهی  141111111 41ج444    .48 سواری پراید 

گردیدهطی اتاق تعویضی مراحل قانونی  441111111 30ایران 0838  30د400  114پژو    .41 سواری 

10ایران 0800 قابل سرویس دهی  441111111 43د440    .44 سواری پراید 

03ایران 0833 قابل سرویس دهی  801111111 10ج030    .43 سواری پراید  

38ایران 0801 قابل سرویس دهی  431111111 38س448  080پراید    .41 سواری 

11اهواز 0013 اوراقی  081111111   .43 وانت داتسون 04010 



 

 

40ایران 0834 قابل سرویس دهی  041111111 41ب144    .40 سواری پراید 

33ایران 0838 اوراقی 031111111 84ب111    .31 سواری پژو آردی 

81موتور تعویضی معرفی به آگاهی ماده  141111111 13ایران 0804  44م010  114پژو     .30 سواری 

811111111 
اصیل معرفی به آگاهی موتور تعویضی پرچ پالکت غیر 

81ماده   
00ایران 0830 43ق403    .34 وانت وانت پیکان 

موتور تعویضی پرچ پالکت غیر اصیل معرفی به  8081111111

81آگاهی ماده   
33ایران 0834 00ع301    .38 کامیونت هیوندا خاور 

38ایران 0804 قابل سرویس دهی  141111111 81س140    .31 وانت پراید 

38ایران 0801 قابل سرویس دهی  131111111 10و118    .34 وانت پیکان وانت 

81ایران 0834 قابل سرویس دهی  801111111 03و131    .33 سواری سمند 

80ایران 0833 قابل سرویس دهی  111111111 18د148    .31 سواری پراید 

34ایران 0808 قابل سرویس دهی  311111111 00م481    .33 وانت وانت پیکان 

81ایران 0808 قابل سرویس دهی  301111111 04ن341    .30 وانت پیکان وانت 

41ایران 0831 قابل سرویس دهی  131111111 00ط843  114پژو     .11 سواری 

43ایران 0833 قابل سرویس دهی  311111111 33ب303  114پژو    .10 سواری 

81ایران  0801 قابل سرویس دهی  0411111111 10ق031  413پژو    .14 سواری 

31ایران 0801 قابل سرویس دهی  0311111111 11س108    .18 سواری برلیانس 

01ایران 0803 قابل سرویس دهی 141111111 11ج388    .11 سواری پراید 

41ایران 0803 قابل سرویس دهی 301111111 13ق833  080پراید    .14 سواری 

 پاركينگ بارگ خلي  فارس  -فلکه نمایشگا: كيانپارس ) شهيد چمران (   -كوی سيد خلف  -شهرستان اهواز  -استان خوزستان  محل بازديد و دريافت پیشنهادات خودروها :

 10:22صبح تا ساعت  23:32به مدت سه روز از ساعت  61/26/1021تا  روز چهارشنبه  11/26/1021از روز دوشنبه  مورخه  زمان بازديد و دريافت پیشنهادات خودروها :

 مي باشد 60/26/1021روز یکشنبه مورخه  زمان بازگشايي پاکت ها :باشد                 مي 60/26/1021روز شنبه مورخه زمان تحويل انصراف : 

 26/26/1021تا  31/26/1021روز چهارشنبه مورخه  زمان تحويل خودرو و صدور کارتکس :مي باشد 62/26/1021روز یکشنبه مورخه  :زمان اعالم نتايج  

مورد کارت هوشمند خودروهای ر کلیه هزينه های جانبي از قبیل : عوارض ساالنه شهرداری ، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و ... برعهده خريدار مي باشد . استعالم د            

 سنگین بر عهده خريدار مي باشد .

في نبود: و بدون پرداخت براساس بخشنامه صادر: از سوی پليس راهور ناجا جهت تعویض پالک خودروهای سنگين واگذاری ستاد مبارز: با مواد مخدر نيازی به پرداخت خال            

 مي شود .هاینه خالفي به خودروها خدمات رساني 

            
شورای هماهنگي مبارز: با مواد مخدر استان  221-33031221شركت كنند: محترم درصورت داشتن هرگونه پيشنهاد و یا انتقاد در مورد برگااری مااید: با شمار: تلفن 

 مبارز: با مواد مخدر كشور مطرح نمایيد .ادار: فروش ادار: كل اموال و دارایي های ستاد  261-00326332خوزستان و یا شمار: تلفن 


