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 10/0010شماره 

دستگاه خودروي سبك و سنگین ويك باب منزل مسکوني را از طريق مزايده  73يك سازمان دولتي در نظر دارد تعداد 

عمومي بفروش برساند، متقاضیان مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و محل 

 شماره تماس حاصل نمايند.600 77755373جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن اعالمي مراجعه، و يا 

 عصر 75صبح لغايت  8از ساعت 63/7367/ 71لغايت 73/63/7367روزازتاريخ  7زمان بازديد و دريافت پاكات: به مدت 

 36/63/7367تاريخ دريافت انصراف: روز سه شنبه مورخ 

 37/63/7367ه مورخ تاريخ بازگشايي پاكات: روز چهارشنب

 33/63/7367تاريخ اعالم نتايج مزايده:روز  شنبه مورخ

پائین تر از مركز  -شهرك باباعباس -جاده كوهدشت  5كیلومتر  -محل بازديد خودروهاو تسلیم پیشنهادات: خرم آباد

 ترويج خدمات روستايي جهاد كشاورزي سراب نیلوفر

 كوچه شهیدمرادي-خیابان تخت شیر -خیابان امام-پلدختر-محل بازديد ملك:آدرس 

 ضمنا بازديد كنندگان مي توانند جهت اطالع از زمان و شرايط  مزايده به سايت)ستاد( به آدرس:درصفحه،اصلي/بخش

 (WWW.dchq.ir)مزايده و مناقصه مراجعه نمايند.

:نکته 

یات نقل و انتقال سندوسهم هزينه خودروها و ملك از قبیل )عوارض سالیانه شهرداري، مالكلیه هزينه هاي جانبي -7

در مزايده براي هر مورد از اموال  متقاضیان جهت شركت-3هاي مربوط به مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.

درصد قیمت پايه اعالمي را بصورت چك تضمین شده بانکي جداگانه بهمراه پیشنهادارائه نمايند.* 76پیشنهادي 

ي كرونا در كشورو به منظور پیشگیري ، ضمن رعايت پروتکل هاي بهداشتي و با عنايت به ضمنآباتوجه به شیوع بیمار

عدم ارائه فرم هاي شركت در مزايده و لیست خودروها بصورت فیزيکي، جهت رعايت حال متقاضیان فرم و لیست 

ودر دسترس  بخش مزايده/مناقصه بارگذاري (WWW.dchq.ir)خودروها در سايت ستاد مبارزه مخدر به آدرس 

 عموم قرار دارد و شركت كنندگان  میبايست شخصآ تهیه نمايند.

 

 

 

 

 



 0/0010لیست خودروهای مزايده عمومي شماره 

 

 كد

 خودرو

 توضیحات وضعیت قیمت پايه )ريال( مدل سريال شماره انتظامي نوع خودرو

سواری هیوندا  7
0033جنسیس  

44ج555 50ایران   
3673 

333/333/333/9  
 تصادفي میشودپالك 

17م529 سواری سمند 3 55ایران   7716 333/333/533  رهن دارد-تصادفي پالك میشود 

7 
05م990 سواری پژو پارس  47ایران   

7716 
333/333/933/7  

اروپايي –موتور تعويض  پالك میشود

 مي باشد

747سواری پراید 3 05ق754  20ایران   7780 333/333/033   پالك میشود 

95ط525 سواری رانا 5 04ایران   7713 333/333/233/7   پالك میشود 

707سواری پراید 0 02ب020  73ایران   7717 333/333/533   پالك میشود 

702سواری پراید  3 55ج109  47ایران   7788 333/333/053   پالك میشود 

ای  -سواری سمند 8
1اف   

04ج210 73ایران   
7717 

333/333/353/7  
  پالك میشود

435سواری پژو  1 40ص241  47ایران   7788 333/333/533   پالك میشود 

435سواری پژو 76 15م917  24ایران   7710 333/333/133/7   پالك میشود 

435سواری پژو  77 00و295  04ایران   7783 333/333/433   پالك میشود 

435سواری پژو  73 20ج775  47ایران   7715 333/333/733/7  رهن دارد پالك میشود 

59م047 سواری سمند 77 73ایران   7716 333/333/533   پالك میشود 

435سواری پژو 73 50ق441  03ایران   7783 333/333/233  اوراقي پالك نمي شود 

435سواری پژو 75 24ل552  23ایران   7713 333/333/153   پالك میشود 

74د297 سواری پژو پارس 70 73ایران   7715 333/333/253/7   پالك میشود 

235سواری  73 44د972  07ایران   7781 333/333/033  رهن دارد پالك میشود 

07د094 سواری سمند 78 73ایران   7783 333/333/733  اوراقي پالك میشود 

71 
25ب040 سواری پژو پارس 24ایران   

7716 
333/333/933  

به گفته كارشناس سقف  پالك میشود
 خودرو تعويض مي باشد

435سواری پژو  36 59ق755  23ایران   7716 333/333/133   پالك میشود 

37 
435سواری پژو 10ص059  04ایران   

7780 
333/333/433  

موتور خودروقبآل تعويض  پالك میشود
 شد است.

435سواری پژو 33 02د190  47ایران   7788 333/333/533   پالك میشود 

435سواری پژو  37 52ج540  47ایران   7717 333/333/033/7   پالك میشود 

24ت152  435تاکسی پژو 33 07ایران   7715 333/333/733/7   پالك میشود 

47ص757 وانت پیکان 35 29ایران   7785 333/333/053   پالك میشود 

51د209 وانت سایپا زامیاد 30 40ایران   7713 333/333/733/7   پالك میشود 

70د551 سواری پیکان 33 47ایران   7783 333/333/733  اوارقي پالك نمي شود 



435سواری پژو  38 70د420  07ایران   7713 333/333/133   پالك میشود 

کشنده ولوو اف اچ  31
72 

75ع072 20ایران   
7787 

333/333/333/20  
كارت -داراي يك قايقي پالك میشود

 هوشمد دارد 

707سواری پراید 76 05ج010  47ایران   7716 333/333/453   پالك میشود 

21ب477  435سواری پژو 77 03ایران   7715 333/333/433  تصادفي  پالك میشود 

73 
51ل255 وانت پیکان 00ایران   

 

7780 
333/333/453  

 دوگانه سوز سي ان جي پالك میشود

07ل255 سواری پژوپارس 77 20ایران   7716 333/333/033/7   پالك میشود 

99س059 سواری پژوپارس 73 41ایران   7783 333/333/533   پالك میشود 

707سواری پراید 75 02س520  07ایران   7718 333/333/133  رهن دارد-تصادفي پالك میشود 

57و950 وانت مزدا 70 00ایران   7783 333/333/033   پالك میشود 

52س950 سواری پژو پارس 73 07ایران   7780 333/333/033  اوراقي -تصادفي  پالك نمي شود 

78 

ملک مسکونی 
 مصادره ای 

آدرس: شهرستان 
خیابان امام، -پلدختر

خیابان تخت 
شیر،كوچه 
 شهیدمرادي

متر 366متراژ
 مربع

قیمت  قیمت کارشناسی دادگستری -اصلی  74فرعی از  20پالک ثبتی 

 ريال 333/333/233/5   پایه

 

هاي بهداشتي و با عنايت به عدم امکان ارائه فرم * با توجه به شیوع بیماري كرونا و به منظور پیشگیري و مقابله با آن  ضمن رعايت پروتکل
هاي شركت در مزايده و لیست خودروها بصورت فیزيکي،  جهت رعايت حال متقاضیان ، فرم مربوطه و لیست خودروها در سايت ستاد مبارزه 

متقاضیان می بایست و بخش مزايده/مناقصه،  بارگذاري و در دسترس عموم قرار دارد   www.dchq.irبا موادمخدر به آدرس 

 شخصاً تهیه نمایند.

هاي جانبي از قبیل عوارض شهرداري، مالیات مشاغل ، هزينه سند و سهم هزينه هاي مربوط به مزايده... به عهده  كلیه هزينه-7
 باشد. خريدارمي

و پیگیري تعويض اتاق، تعويض موتور، تعويض رنگ، اخذ پالكت و كلیه هزينه هاي  كارت هوشمند خودروهاي سنگیناستعالم درمورد-3
 باشد. مربوطه به عهده خريدارمي

 روز كاري 7به مدت   75:66الي  8:66از ساعت  71/63/736لغايت  73/63/7367زمان بازديد و ارائه پیشنهادات : از تاريخ  -7
جاده كوهدشت شهرك باباعباس پايین تر از خدمات جهاد 5كیلومتر-خرم آباد-لرستان *محل بازديد خودروها و دريافت پیشنهادات :

 كشاورزي سراب نیلوفر
 كوچه شهیدمرادي-خیابان تخت شیر-خیابان امام-*محل بازديدملك مسکوني مصادره اي:شهرستان پلدختر

بصورت چك تضمین شده بانکي جداگانه به همراه  درصد قیمت پايه اعالمي سپرده76*جهت شركت در مزايده، براي هر مورد از اموال، 
 پیشنهاد قیمت ارائه نمائید .

 


