
 

 

 

 1041ماه  آبانلیست خودروهای مزایده عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان در 
 قیمت پیشنهادی برنده ذخیره قیمت پیشنهادی برنده اصلی رنگ شماره پ اصالت ریال  قیمت کارشناسی مدل شماره انتظامی نوع خودرو ردیف

   444/554/83 بختیار اصالنی نقره ای 79 ندارد 444/444/04 68 فاقد پالک انتظامی موتورسیکلت 1

 بعدی موکول گردید به مزایده عمومی و شرکت کننده فاقد متقاضی آبی 232 ندارد 444/444/144 92 94ایران  42و  244 پیکان سواری 0

   444/444/115 محمد عسکری سفید 234 ندارد 444/444/04 98 26ایران  89ج  948 پیکان سواری 8

 بعدی موکول گردید به مزایده عمومی و شرکت کننده فاقد متقاضی سفید 221 ندارد 444/444/04 92 82ایران  46س  783 پیکان سواری 0

   444/444/434/8 مهدی کولیوند سفید 322 دارد 444/444/444/0 66 12ایران  36ع  962 کامیونت جک 5

226ایران  – 74966 موتورسیکلت 6  444/544/80 بختیار اصالنی 444/044/88 میال  منیعی قرمز 322 ندارد 444/444/04 61 

   444/444/837 فرهام نوری سفید 392 دارد 444/444/814 63 12ایران  24د  173 پیکان سواری 7

   444/444/050 امید ملکی سفید 391 ندارد 444/444/144 97 12ایران  33ج  721 پیکان وانت 3

   444/444/414/1 علی محمودی نقره ای 361 دارد 444/444/544 61 12ایران  73س  423 201پژو  0

   444/444/844 فریق محمودی عنابی 368 ندارد 444/444/144 60 12ایران  87س  294 201پژو  14

 444/444/730 فرهام نوری 444/444/301 اسدا.. هاشمی سفید 366 دارد 444/444/514 69 82ایران  71س  392 پیکان وانت 11

 مزایده خارج گردید مالک  خودرو ، ازچرخه اعتراض ثالث توسط  باتوجه به ثبت نقره ای 377 دارد 444/444/554 62 39ایران  62ج  928 سمند سواری 10

   444/444/08 فرهام نوری قرمز 228 دارد 444/444/714 64 282ایران  – 38984 موتورسیکلت 18

 444/444/464/1 امید محمدی کاوه 444/544/100/1 حسن حسین زاده سفید 281 دارد 444/444/654 71 83ایران  23ی  263 پراید سواری 10

   444/344/166 فرشید نوراهلل پور مشکی 293 ندارد 444/444/154 63 49ایران  91ن  228 پراید سواری 15

   444/544/073 حمید مالئی سفید 102 دارد 444/444/804 74 88ایران  18و  211 پراید سواری 16

   444/544/755 فرهام نوری سفید 104 دارد 444/444/864 69 91ایران  32ق  338 پراید سواری 17

 444/444/566 فرهام نوری 444/444/575 نادر محمودی سفید 109 دارد 444/444/814 61 47ایران  26م  912 پراید سواری 13

 444/444/784 امید ملکی 444/014/700 ابوالفضل شهبازی مشکی 106 دارد 444/444/614 69 12ایران  76ب  616 201پژو  10

 444/444/857/5 امید محمدی کاوه 444/444/688/5 امید ملکی سفید 107 دارد 444/444/644/8 66 12ایران  33ع  144 کامیونت هیوندا 04

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان که انشاءاهلل شاهد دیدار مجدد شما در مزایده بعدی شورا باشیم  2202ماه  آبانضمن تقدیر و تشکر از کلیه شرکت کنندگان محترم در مزایده عمومی 
اول بنفع دولت ضبط و مصادره میگردد.   میباشند ، که در غیراینصورت خودرو به نفر دوم مزایده واگذار و سپرده نفر روز کاری 9ظرف مدت  ، کلیة برندگان مزایده مؤظف به پرداخت و واریز مبلغ پیشنهادی 

حق پارکینگ پرداخت نشده ) مربوط به های جانبی از قبیل : عوارض ساالنه شهرداری ، خالفی ، مالیات مشاغل ، هزینه تعویض پالک ، هزینه نقل و انتقال سند دفترخانه و هزینه  کلیه هزینهضمناً 
 پرداخت میگردد. برندگان مزایده محلی و کثیراالنتشار سراسری ، توسط  پارکینگ های خصوصی ( و هزینه چاپ روزنامه های

 
خودروها بدون پالك انتظامي ) بدون پالك ( تحويل برنده ميگردد.ضمناً   


