
 95/1041آگهی 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

 کشت اینادزسیکه اینا دکنلا اداک اسممدکسادشسدیک ا ایککنادیک اتلکااسطممکنتارکنا کونن ا  وکک اااااااااااا

ا ونسا نص ااونی ها.ا421 ا444 ا443یس  ساا311-01441443هنیا

ا،ز گب ا ادن ننزبک  یزرگن ا نین ازبسا461 یهسیاا -4

دغنیککک اا41/32/4134ن  اسیسنیاس ا کککننی اا0 دکککنلارن ییکککها اسنسنککک ا ب ککک ینیستارککک ادکککهتااااااا

 41سدساا8س ازنم اا41/32/4134

 اارکککنی اسمکککمااااااا24/32/4134رن گ کککنیسا نتکککنتاااااا23/32/4134 کککننی اسافکککشس اا -2

ااا21/32/4134

ن رکککش یا شدب کککن اا-توشر کککهیا کککیبهاتمارکککشیا–داککک ارن ییکککها نین هکککن ا سهکککهسلا -0

 د اا بپا کن نیازپن از ونلا–دلناشرشیا

كليه هزينه هاي جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداري، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينه هاي 

اقول به عهده برنده مزايده خواهد بود.خودرو فاقد پالک تحويل مي گردد ومربوط به برگزاري مزايده اموال من

 جابجايي و نقل و انتقال آن از محل پاركينگ به مراكز شماره گذاري در كليه نقاط كشور بر عهده خريدار مي باشد.

 مالحضات مهم!!!

 می گردند. برابر دستورالعمل راهور انجامو  مرکز اسقاطدر  و اسقاطی خودروهای اوراقی

 و هزینه انتقال خودرو به مرکز اسقاط بر عهده برنده مزایده می باشد.و اسقاط کلیه هزینه های اوراق 

 به منظور ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی ضروری می باشد.

ه بطا مطواد مرطدر بطه آدر      تهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فقط  از طریطس سطایت سطتاد م طارز     

(www.dchq.irمنو اصلی  )-  فرم پیشنهادی برش مزایده، می باشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی

 در محی  برگزاری مزایده به صورت فیزیکی تحویل نرواهد شد.

 41سدساا8س ازنم اا44/44/4133دغنی اا31/44/4133سیسنیاس ا ننی ان  اا0 دنلارن ییها اسنسن ا ب  ینیستار ادهتاااااا

اا46/44/4133سمم اارنی اااااااا40/44/4133رن گ نیسا نتنتااااا42/44/4133 ننی اسافشس ا

نان  اسیسنیاس ا دنلاسمم اارنی ادزسیه ا و ادشسدی ار ا ننسیاهونه گسادبنن  ارا1رشاه ادزسیه ادنظفاسز ،ا هستثشاظش ادهتا

اینصهاثو ادیند  ا ا انی اگشار ادن ادننیادزسیه اسقهس ااونیه.ا433یسیا ا شیس  اادنسیدخهناسزرنلاالب ار ،اسایانیاقشسن

رکناامه ادشسدی ارشاه ادزسیه اینادی  اداشنا امه اساجن ا ییهستادشرنط ،ار ام نسلاسافشس ا  اسا ازپشی ارشاه ادزسیه ار ااوعازرنیادبکنن  اا

 ا شیهسنا قاسمرشسضااهسنی.ایناصننتایس ر ااوشای  ار شطسات ا ون تارینیا ب  ینییاس ارکنااوکشاس  اس ادب کپازکپشی ااااادنسیادخهنا ب ا

 .رب رشاابن ه،ادننیادزسیه ار ااوشای  ا سگذسنا ایناصننتاسافشس ااوشای  ،ازپشی اس اابزار ااوعازرنیادبنن  ارنادنسیادخهنا ب ادساگشیی

 
 
 
 
 
 

http://www.dchq.ir/


 95/1041لیست خودروهای مطرح در مزایده شماره 

 کد

 خودرو

قیمت پایه  وضعیت رنگ مدل شماره انتظامی نوع خودرو

 )ریال(

 توضیحات

اا333/333/283اس نسقساانناجسا4082 42-48ع421 42س نرنسا دن رسا4

اا333/333/033اس نسقسازوبها4081ا44-21ع211اس نرنساسزکنابنا2

اا333/333/133/4اس نسقسازوبه 4088ا41-10ع181اتندبنلاان نلا0

اا333/333/633اس نسقسازوبها4113ا10-81ع128ات  ه ا دن ا1

اا333/333/133/4اس نسقسا-ا-اهشست-48141ات  ه ار زا1

اا333/333/213اس نسقسااااظشخا42 ناکشاا6

اا333/333/233اس نسقسااا-اتوساظنرسا1

اا333/333/063اس نسقساد کسا2330اانقها مکارساس ا ا8

اا333/333/133اس نسقساااش اسیا2331اظنرینن-21044ادبرلنرب سا1

اا333/333/133اقنر ازش یسایهسازوبها4011ا11-11 211ا ژ ا ننسا43

اا333/333/103اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا11-11ی211ا ژ ا ننسا44

اا333/333/133اقنر ازش یسایهسازوبها4011ا81-11س481ا ژ ا ننسا42

اا333/333/613اقنر ازش یسایهسازوبها4012ا11-24 668ا ژ ا ننسا40

دن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اا333/333/283اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا81-40ی161ا131 ژ اا41
این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

اا333/333/438اس نسقسا نتلرشیا4011ا11-48ج424ا131 ژ اا41

ا 333/333/441اس نسقساد کسا4080ا20-42ج112ا131 ژ اا46

اا333/333/423اس نسقساااش اسیا4081ا11-21ی641ا131 ژ اا41

اا333/333/403اس نسقسا نتلرشیا4081ا02-21ی421ا131 ژ اا48

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081 11-11ج168ا131 ژ اا41

دن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اا333/333/016اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا81-16ی118ا131 ژ اا23
این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

اا333/333/063اقنر ازش یسایهساقشدزا4084ا02-11ص401ا131 ژ اا24

اا333/333/441اس نسقسازوبها4013ا11-11س806ا131 ژ اا22

اا333/333/603اقنر ازش یسایهساااش اسیا4012ا11-64س622ا131 ژ اا20

اا333/333/613اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4011ا11-14ج016ا131 ژ اا21

اا333/333/113اقنر ازش یسایهساااش اسیاا4013ا06-21 416ا131 ژ اا21

اا333/333/211اقنر ازش یسایهسازبزا4011ا86-84ج426ا131 ژ اا26

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساانکادهسییا4088ا81-64ی111ا131 ژ اا21

اا333/333/263اس نسقسا نتلرشیا-ا11-62 211ا131 ژ اا28

اا333/333/063اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا11-11ی111ا131 ژ اا21

اا333/333/083اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا81-14ب864ا131 ژ اا03

اا333/333/613اقنر ازش یسایهساااش اسیا4014ا61-61ق146ا131 ژ اا04

اا333/333/113اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا11-14ی421ا131 ژ اا02

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا81-86ب140ا131 ژ اا00

قناناسا اادن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  ا333/333/623اقنر ازش یسایهساااش اسیا4013ا81-81ی141ا131 ژ اا01
 ین نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

دن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اا333/333/023اقنر ازش یسایهسازبزا4084ا81-12ی148ا131 ژ اا01
 ین نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

اا333/333/6اس نسقسا-ا-ا11-02ط622ازن ر ا131 ژ اا06

اا333/333/6اس نسقسا-ا-ا10-41 861ازن ر ا131 ژ اا01

ا ساس ازبشادشس  اقناناساس نقا ینیضسا333/333/233اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا06-16ج111ا131 ژ اا08

اا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا11-12ج221ا131 ژ اا01

 ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اادن ننا333/333/223اقنر ازش یسایهساقشدزا4082ا60-81 210ا131 ژ اا13
این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

اا333/333/143اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا11-12س811ا131 ژ اا14

اا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا11-81ص146ا131 ژ اا12

اا333/333/613اقنر ازش یسایهساااش اسیا4011ا11-10ج110ا131 ژ اا10

اا333/333/133اس نسقساااش اسیاا-ا81-68س120ا131 ژ اا11



 کد

 خودرو

قیمت پایه  وضعیت رنگ مدل شماره انتظامی نوع خودرو

 )ریال(

 توضیحات

اا333/333/133اقنر ازش یسایهسازوبها4014ا81-11ی184ا131 ژ اا11

اا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا61-66ق681ا131 ژ اا16

اا333/333/113اقنر ازش یسایهسا نتلرشیا4081ا11-61 416ا131 ژ اا11

اا333/333/423اس نسقسازبزا4083ا06-16ل110ا131 ژ اا18

دن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیا4088ا21-24 111ا131 ژ اا11
ااونی هگسادجن ین نسز ا ا ینیضادن نناس ا

اا333/333/033اس نسقساااش اسیاا4081ا11-28ص018ا131 ژ اا13

دن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اا333/333/163اقنر ازش یسایهساااش اسیا4014ا11-08ص141ا131 ژ اا14
این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

اا333/333/213اقنر ازش یسایهساد کسا4082ا12-24 841ا131 ژ اا12

دن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا81-01ب611ا131 ژ اا10
این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا61-46ی102ا131 ژ اا11

اا333/333/113ازش یسایهسقنر ااااش اسیا4012ا11-11ج816ا131 ژ اا11

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4088ا81-11س846ا131 ژ اا16

اا333/333/633اقنر ازش یسایهساااش اسیا4011ا11-40ق111ا131 ژ اا11

اا333/333/433اس نسقساااش اسیا4012ا11-81ج014ا131 ژ اا18

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4013ا11-04ی218ا131 ژ اا11

اا333/333/033اقنر ازش یسایهساقشدزا4082ا41-11 481ا131 ژ اا63

اا333/333/633اقنر ازش یسایهساااش اسیا4013ا11-41ق648ا131 ژ اا64

اا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4013ا24-16ی211ا131 ژ اا62

دن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اا333/333/013اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا02-81ص141ا131 ژ اا60
این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

ا81-11ج118 مکاد فنباا333/333/133اقنر ازش یسایهساااش اسیا4088ا81-14ص161ا131 ژ اا61

اا333/333/443اس نسقسازوبها4013ا81-10ج148 زو ها61

اا333/333/633ازش یسایهسقنر اازوبها4014ا11-68ج822ازو ها66

اا333/333/613اقنر ازش یسایهسازوبها4014ا81-40ط101ازو ها61

اا333/333/433اس نسقسازوبها4013ا11-18ج101ازو ها68

اا333/333/113اقنر ازش یسایهساتش ارژا4081ا22-12 111ازو ها61

اا333/333/6اس نسقساااش اسیا4086ا42-80ص811ا ساربنازن ر ا13

اا333/333/133اقنر ازش یسایهسازوبها4081ا81-18ی081ا ساربنا14

اا333/333/463اس نسقسازوبها-ا24-11ق042ا ساربنا12

اا333/333/033اقنر ازش یسایهسازوبها4088ا12-41 660ا شسیها10

اا333/333/433اس نسقسازوبها4082ا81-82س116ا شسیها11

اس نقا ینیضسا ساس ازبشادشس  اقناناسا333/333/133اقنر ازش یسایهسازوبها4088ا12-11ب010ا شسیها11

اا333/333/113اقنر ازش یسایهسازوبها4010ا81-46ج111ا شسیها16

اا333/333/013اقنر ازش یسایهسازوبها4086ا81-21ی684ا شسیها11

اا333/333/613اقنر ازش یسایهسازوبها4016ا12-12ج111ا شسیها18

اا333/333/13اس نسقسازنند اسیا4011ا12-20ج084ا شسیها11

اا333/333/213اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا11-11 121ا شسیها83

اا333/333/418اقنر ازش یسایهسازوبه 4082ا81-84س084ا شسیها84

اا333/333/043اقنر ازش یسایهسازوبها4081ا11-40 484ا شسیها82

اا333/333/433اس نسقسازوبها4011ا11-14 111ا شسیها80

اا333/333/13اس نسقسازوبهاا06-21ط128ا شسیها81

اا333/333/213اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا12-11ل118ا شسیها81

اا333/333/433اس نسقسا نیا4080ا81-20ت106  بکنلازنسنیا نتلسا86

اا333/333/83اس نسقسازوبها4080ا81-41ج164  بکنلازنسنیا81

اا333/333/433اس نسقسازوبها-ا24-24ی646ا بکنلا سا ا88

اا333/333/438 س نسقساقشدزا4181ا81-48ج422  نین نا سا ا81

اا333/333/438 س نسقسادگشیا4181ا11-46ص211  نین نا سا ا13



 کد

 خودرو

قیمت پایه  وضعیت رنگ مدل شماره انتظامی نوع خودرو

 )ریال(

 توضیحات

اا333/333/413 س نسقساقشدزا-ا11-48ی180  نین نا سا ا14

اا333/333/423 س نسقساقشدزا4181ا10-46 644  نین نا سا ا12

اا333/333/483 س نسقساقشدزا4112ا64-41ی118  نین نا سا ا10

اا333/333/418 س نسقسازوبها-ا81-44ق181  نین نا سا ا11

اا333/333/438 س نسقساآرسا4181ا11-41 141  نین نا سا ا11

ا81-44س601ا333/333/462 س نسقساا-اانقها مک  نین نا سا ا16

اا333/333/438اس نسقسازوبها-ا1334401رارا  نین نا سا ا11

ا18
  نین نا سا 

رارا
ا133311421

اا333/333/203 س نسقساآرسا-

اا333/333/411 س نسقساقشدزا-ا23148رارا  نین نا سا ا11

اا333/333/443 س نسقسازنند اسیا-ا81-14س182  نین نا سا ا433

اا333/333/11 س نسقساتش ا4181ا12-22ق818  سا  نین ناا434

اا333/333/413 س نسقسا نتلرشیا4114ا11-21ب116  نین نا سا ا432

اا333/333/413 س نسقسازوبها4181ا61-21ق011  نین نا سا ا430

اا333/333/413 س نسقساآرسا4118ا10-28ط821  نین نا سا ا431

اا333/333/413 س نسقساآرسا-ا10-26ب111  نین نا سا ا431

ا11-28س861ا333/333/413 س نسقساآرسا-ا11-21ط111  نین نا سا ا436

اا333/333/203 س نسقسازوبها-ا88-14ط422  نین نا سا ا431

اا333/333/443 س نسقسازوبها4181ا11-11ج240  نین نا سا ا438

اا333/333/443 س نسقسازوبها-ا06-11 481  نین نا سا ا431

اا333/333/413 س نسقساآرسا4181ا81-18ب481  نین نا سا ا443

اا333/333/438 س نسقسازوبها4114ا11-11س141  نین نا سا ا444

اا333/333/463 س نسقسازوبها4112ا11-01ی811  نین نا سا ا442

ا11-01ب640ا333/333/401 س نسقساااش اسیا-ا11-21ج142  نین نا سا ا440

اا333/333/426 س نسقساقشدزا4181ا11-00ب101  نین نا سا ا441

اا333/333/423 س نسقساتش ا-ا11-04ب121  نین نا سا ا441

اا333/333/438 س نسقسازوبها4181ا11-04ب411  نین نا سا ا446

اا333/333/423 س نسقساآرسا4181ا81-08س240  نین نا سا ا441

اا333/333/413 س نسقساآرسا4180ا42-80ع281  نین نا سا ا448

اا333/333/413 س نسقساااش اسیا4181ا11-16ب828  سا  نین ناا441

اا333/333/413 س نسقساقشدزا4181ا11-11ی184  نین نا سا ا423

اا333/333/438 س نسقسازبزا4181ا11-16ی810  نین نا سا ا424

اا333/333/443 س نسقساقشدزا4181ا81-11ب101  نین نا سا ا422

اا333/333/83 س نسقساقشدزا4112ا11-66 104  نین نا سا ا420

اا333/333/463 س نسقساقشدزا4181ا81-16ی001  نین نا سا ا421

اا333/633/42 س نسقساقشدزا-ا81-44ب114  نین نا سا ا421

اا333/333/423 س نسقسااا18211را ا  نین نا سا ا426

اا333/333/11 س نسقسااا118314را ا  نین نا سا ا421

اا333/333/403 س نسقسااا81-28ع110  نین نا سا ا428

اا333/333/462اس نسقسااا64-22ی112  نین نا سا ا421

اا333/333/438اس نسقسااا81-88ب211  نین نا سا ا403

اا333/333/443اس نسقسازوبها-ا81-82ج801  نین نا سا ا404

اا333/333/443اس نسقسااا81-11ی111  نین نا سا ا402

اا333/333/413اس نسقساقشدزاا81-82ی211  نین نا سا ا400

اا333/333/462اس نسقسااا81-01ع060  نین نا سا ا401

اا333/333/11اس نسقساآرساا81-16ص411  نین نا سا ا401

اا333/333/423اس نسقسااا81-11ع112  نین نا سا ا406

ا401
ا نین نا سا 

ا(14-04ع220) مکاسص س11-24ع214ا333/333/413اس نسقساآرساا2438604را ا
ا
ا



 کد 

 خودرو

قیمت پایه  وضعیت رنگ مدل شماره انتظامی نوع خودرو

 )ریال(

 توضیحات

اا333/333/423اس نسقساآرساا84114تهاا نین نا سا ا408

ا61-04 416ا333/333/423اس نسقساقشدزا4181ا342013رارا نین نا سا ا401

اا333/333/413اس نسقسا-ا-ا11-01ی114ا نین نا سا ا413

اا333/333/463اس نسقسازوبها4112ا11-10س411ا سا  نین ناا414

اا333/333/423اس نسقساآرسا4181ا11-48ی161ا نین نا سا ا412

اا333/333/423اس نسقساقشدزا4186ا81-81ی084ا نین نا سا ا410

اا333/333/423اس نسقساتش ا-ا21-01س604ا نین نا سا ا411

اا333/333/463اس نسقساقشدزا4112ا11-01ی862ا نین نا سا ا411

اا333/333/113اقنر ازش یسایهساااش اسیا4081ا81-10ی418ا نین نا سا ا416

دن ننا ینیضا ساس ازبشادشس  اقناناسا اا333/333/113اقنر ازش یسایهساآرسا4013ا12-12ب186ا سدبنیا411
این نسز ا ا ینیضادن نناس ااونی هگسادجن 

اا333/333/443اس نسقساتش ارژا4181ا11-41ص810ا نین نا سا ا418

اا333/333/433اس نسقساقشدزا-ا11-24س114ا نین نا سا ا411

اا333/333/443اس نسقساقشدزا4112ا11-28ج612ا نین نا سا ا413

اا333/333/443اس نسقساقشدزا4081ا81-06س182ا نین نا سا ا414

اا333/333/423اس نسقساآرسا-ا81-11ی186ا نین نا سا ا412

اا333/333/423اس نسقسازوبها4112ا11-11ب110ا سا  نین ناا410

اا333/333/333/6اقنر ازش یسایهسازوبها2341ا81-04س814ا نین ناهنی نتسا411

اا333/333/433اس نسقسازوبها4010ا61-80ق161ا بکنلا سا ا411

اا333/333/113اقنر ازش یسایهسازوبها4014ا11-02ی180ا بکنلا سا ا416

اا333/333/633اقنر ازش یسایهساآرسا4011ا11-81ج061اابلنلا سا ا411

اا333/333/113اقنر ازش یسایهساااش اسیا4013ا11-11 221ا131 ژ اا418

اا333/333/483اس نسقسا-ا-ا11-12ی110ا نین نا سا ا411

اا333/333/433اس نسقساقشدزا4181ا06138را اا نین نا سا ا463

اا333/333/83اس نسقسازوبها4112ا21-41 481ا نین نا سا ا464

اا333/333/443اس نسقساقشدزا-ا81-60ج481ا نین نا سا ا462

اا333/333/443اس نسقساقشدزا4186ا81-46ج168ا نین نا سا ا460

اا333/333/443اس نسقساقشدزا-ا11-14س141ا نین نای تنرب ا461

اا333/333/41اس نسقساد کسا-ا822-26111ادن ننزبک  ا461

 توجه:

مالیات نقل و انتقال ، مشاغل ، خودروها و سهم  های جان ی از ق یل عوارض سالیانه شهرداری ، کلیه هزینه -1

هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود و متقاضی می ایست شرصاً نس ت به 

 استعالم دیون دولتی از طریس ادارات دولتی اقدام نماید.

پیگیری و هزینه تعویض اتاق ، تعویض موتور ، تغییر وضعیت ، تغییر رنگ ، اخذ پالکت  و  پیگیری کارت هوشمند و -2

 قانون تعویض پالك می اشد که متحمل جریمه بوده و بر عهده برنده مزایده می اشد . 04... مشمول ماده 

مهلت انصراف  -روز کاری  0به  مدت     15/42/1041لغایت  11/42/1041زمان بازدید و ارائه پیشنهادات  -0

عودت سپرده و  -   29/42/1041تاریخ اعالم نتایج : -21/42/1041تاریخ بازگشایی پاکات  -  24/42/1041

 42/40/1041لغایت  29/42/1041تسویه حساب مالی و تحویل خودرو:  

(  منو www.dchq.irتهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فق  از طریس سایت ستاد م ارزه با مواد مردر به آدر  ) -6

فرم پیشنهادی در محی  برگزاری مزایده به برش مزایده می باشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی  -اصلی

 صورت فیزیکی تحویل نرواهد شد.

بازدید کننده محترم جهت هرچه بهتر برگزارشدن مزایده انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن گویای  -1

 ئید .اعالم نما 00119114-490

 خودروهای اوراقی و اسقاطی  در مرکز اسقاط و برابر دستورالعمل راهور انجام می گردند. -0

 هزینه های اوراق و اسقاط و هزینه انتقال خودرو به مرکز اسقاط بر عهده برنده مزایده می باشد.کلیه  -9
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