
 

 (431آگهی مزایده شماره ) 

خودرو )سبک ، سنگین( و  تعدادیدر نظر دارد  کرمانیک سازمان دولتی در استان 

را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت ملک  
بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل 

و  34014233با شماره تلفن  بیشتر ا جهت کسب اطالعاتاعالمی مراجعه و ی

 تماس حاصل نمایند. 231 - 34014231
   41الی  0از ساعت  41/20/4122لغایت  41/20/4122 روز از تاریخ  3زمان بازدید: بمدت  -1

تاریخ اعالم نتایج:  4122 /41/20تاریخ بازگشایی پاکات:  40/20/4122تاریخ انصراف: 

03/20/4122 

بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره(  –کرمان محل بازدید و تسلیم پیشنهادات )خودرو(:  -2

کمربندی امام  1سمت راست  کیلومتر  –نرسیده به کارخانه سیمان  –)جاده تهران( 

 .پارکینگ مرکزی خودروهای سبک و سنگین –رضا)ع( 

و همچنین دریافت  بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها -

در صفحه   www.dchq.irفرم شرکت در مزایده می توانند به سایت 
 بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند. –منو اصلی  –اصلی 

کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، ، مالیات مشاغل و  -
عهده برنده نقل و انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به 

 مزایده خواهد بود. 

آدرس شورای هماهنگی : چهارراه کار، بعد از پایانه مسافربری زرند، ابتدا بلوار  -
 شهدای خانوک

توجه: جهت ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل  -

 های  بهداشتی الزامی می باشد 

 

 -یه صرفاً از بانک های ملیمبلغ پا ٪01ضمناً چک بانکی)تضمینی( مربوط به  -

 .سپه و پست بانک قابل قبول می باشد  –کشاورزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 431مزایده شماره 

 41الی  0ساعت بازدید از  41/20/4122لغایت  41/20/4122تاریخ بازدید از  

  امام رضا )ع( کمربندی 1کیلومتر  –نرسیده به کارخانه سیمان  – بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی –آدرس : کرمان

 231-34014231و34014233شماره تماس :  

 بهداشتی الزامی می باشد .  دستورالعملهایجهت ورود به محوطه مزایده ، استفاده از ماسک و رعایت  توجه :

   40/20/4122تاریخ انصراف : مورخ 

  41/20/4122تاریخ بازگشایی پاکات : مورخ 

 03/20/4122تاریخ اعالم نتایج : مورخ 

 

 

 

 

 

 
  

ف
دی

ر
 

 مدل شماره انتظامی نوع خودرو
قیمت پایه 

 )ریال(

ی
ده

س 
وی

سر
ل 

قاب
 

ف
دی

ر
 

 مدل شماره انتظامی نوع خودرو
قیمت پایه 

 )ریال(

ی
ده

س 
وی

سر
ل 

قاب
 

 اوراقی 02.222.222 121213ش: 40100331140م: 121پژو 01 √ 122.222.222 4313 00ط110-11 121پژو 4

 اوراقی 422.222.222 41040121ش: 40101210213م: 121پژو 00 √ 122.222.222 4314 00ج111-31 121پژو 0

 اوراقی 012.222.222 12340102ش: 40101011103م: 121پژو 01 √ 302.222.222 4314 34ص310-11 121پژو 3

 اوراقی 402.222.222 04221224ش: 00130421010م: 121پژو 32 √ 122.222.222 4303 11ب313-11 121پژو 1

 اوراقی 002.222.222 02320111ش: 00100223111م: 121پژو 34 √ 022.222.222 4303 10س403-11 121پژو 1

 اوراقی 12.222.222 02344404ش: 00100244341م: 121پژو 30 √ 102.222.222 4303 11ب103-01 121پژو 3

 √ 312.222.222 4303 03ب034-13 پژوپارس 33 √ 302.222.222 4314 04ل311-11 121پژو 1

 √ 312.222.222 4301 13م310-31 سپژوپار 31 √ 122.222.222 4300 01ب010-33 121پژو 0

 √ 312.222.222 4301 31س041-01 پژوپارس 31 √ 312.222.222 4301 11س331-11 121پژو 1

 √ 122.222.222 4312 40ق110-11 پژوپارس 33 √ 112.222.222 4301 00ط101-11 121پژو 42

 √ 022.222.222 4313 31ص301-01 پژوپارس 31 √ 312.222.222 4311 11ب114-11 121پژو 44

 √ 012.222.222 4311 00س411-11 پژوپارس 30 اوراقی 012.222.222 04204413ش: 00130403332م: 121پژو 40

 اوراقی 412.222.222 121111ش:  40100220213م:  پژوپارس 31 √ 322.222.222 4301 30س030-31 121پژو 43

 اوراقی 412.222.222 00002110ش: 40300224001:م پژوپارس 12 √ 012.222.222 4313 01ل411-11 121پژو 41

 √ 312.222.222 4304 33ص311-31 هاچ بک 023پژو 14 √ 302.222.222 4301 13ق410-11 121پژو 41

 √ 4.322.222.222 4312 41و011-04 021پژو 10 √ 122.222.222 4313 00ق013-11 121پژو 43

 √ 402.222.222 4300 01ق314-10 آردیپژو 13 √ 122.222.222 4301 33ج031-11 121پژو 41

 اوراقی 012.222.222 11022031ش: 00001122311م: پژوپرشیا 11 √ 112.222.222 4301 44ه440-33 121پژو 40

 √ 322.222.222 4303 41ق310-00 سمند 11 √ 312.222.222 4301 01ق101-10 121پژو 41

 √ 112.222.222 4313 31ج111-11 سمند 13 √ 112.222.222 4301 11ع101-31 121پژو 02

 √ 122.222.222 4301 13د311-31 سمند 11 √ 112.222.222 4312 13ی131-31 121پژو 04

 √ 122.222.222 4303 04س103-11 سمند 10 √ 122.222.222 4300 01م111-33 121پژو 00

 √ 122.222.222 4301 00ل331-11 سمند 11 √ 322.222.222 4303 04و130-11 121پژو 03

 √ 322.222.222 4312 13ط303-11 سمند 12 √ 122.222.222 4312 03س101-11 121پژو 01

 √ 112.222.222 4313 13ص111-31 سمند 14 اوراقی 422.222.222 12131141ش: 40103433312م: 121پژو 01

 √ 112.222.222 4311 00ب101-11 سمند 10 اوراقی 022.222.222 10343102ش: 00101040301م: 121پژو 03



 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 431مزایده شماره 

 41الی  0ساعت بازدید از  41/20/4122لغایت  41/20/4122تاریخ بازدید از  

  امام رضا )ع( کمربندی 1کیلومتر  –نرسیده به کارخانه سیمان  – بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی –انآدرس : کرم

 231-34014231و34014233شماره تماس :  

 جهت ورود به محوطه مزایده ، استفاده از ماسک و رعایت دستورالعملهای بهداشتی الزامی می باشد .  توجه :

   40/20/4122تاریخ انصراف : مورخ 

  41/20/4122تاریخ بازگشایی پاکات : مورخ 

 03/20/4122تاریخ اعالم نتایج : مورخ 
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 مدل شماره انتظامی وع خودرون
قیمت پایه 

 )ریال(

ی
ده
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وی
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 مدل شماره انتظامی نوع خودرو
قیمت پایه 

 )ریال(

ی
ده

س 
وی

سر
ل 

قاب
 

 √ 122.222.222 4301 31د414-11 وانت پیکان 11 √ 112.222.222 4303 31د441-11 سمند 13

 √ 302.222.222 4313 00ط041-02 وانت پیکان 02 √ 122.222.222 4311 33د113-11 سمند 11

 √ 322.222.222 4301 10ق310-31 وانت پیکان 04 √ 312.222.222 4311 13ق130-11 سمند 11

 √ 312.222.222 4310 11ق301-31 وانت پیکان 00 √ 312.222.222 4301 41ل013-11 سمند 13

 √ 312.222.222 4312 01ص411-31 وانت پیکان 03 √ 022.222.222 4300 13ص011-11 پراید 11

 √ 102.222.222 4300 44س041-11 وانت پیکان 01 √ 012.222.222 4301 10د411-11 پراید 10

 اوراقی 422.222.222 414332412:ش 41430111م: وانت پیکان 01 √ 012.222.222 4301 13ل311-11 پراید 11

 √ 112.222.222 4311 01و310-31 وانت سایپا 03 √ 322.222.222 4301 13م003-11 پراید 32

 √ 112.222.222 4311 01ق001-31 وانت سایپا 01 √ 012.222.222 4301 14ص111-31 پراید 34

 √ 4.312.222.222 4311 14ج011-10 ام وی ام هاچ بک 00 √ 012.222.222 4300 31ه110-13 پراید 30

 √ 322.222.222 4303 03د110-11 زانتیا 01 √ 022.222.222 4301 14ب131-01 پراید 33

 √ 312.222.222 4301 44م303-42 وانت مزدا 12 √ 302.222.222 4301 31س114-31 پراید 31

 √ 332.222.222 4310 41و314-10 رانا 14 √ 402.222.222 4302 33ل030-00 پراید 31

 راقیاو 02.222.222 211030ش: 041110م: سواری فولکس 10 √ 012.222.222 4300 01ل141-11 پراید 33

 اوراقی 12.222.222 02431201022ش: 222202م: دووسیلو 13 √ 312.222.222 4300 00ج134-11 پراید 31

 √ 32.222.222 4311 10041-000 موتورسیکلت سیوان 11 √ 302.222.222 4301 03د134-11 پراید 30

 √ 0.112.222.222 4301 11ع111-03 هیونداکامیونت  11 √ 322.222.222 4301 03ل011-11 پراید 31

ملک با کاربری تجاری واقع در شهداد ، خیابان طالقانی ، بعد از  13 اوراقی 402.222.222 4110011440214ش: 22010010م: پراید 12

 مترمربّع 120، به مساحت  3بانک صادرات ، نبش کوچه 
3.122.222.222 

اقع در کرمان ، بزرگراه امام رضا)ع( ، جنب پل سیّدی ، خیابان شهید شفیعی ، قطعه زمین و 11 √ 112.222.222 4312 11ق310-31 سواری سایپا 14

 1.122.222.222 ، سند به نام شورا مترمربّع 012، به مساحت  413، سمت راست ، قطعه  0شرقی 

پل سیّدی ، خیابان شهید شفیعی ،  قطعه زمین واقع در کرمان ، بزرگراه امام رضا)ع( ، جنب 10 √ 112.222.222 4312 31ص104-11 سواری سایپا 10

 1.122.222.222 ، سند به نام شورا  مترمربّع 012، به مساحت  411، سمت راست ، قطعه  0شرقی 

ملک واقع در کرمان ، جادّه کوهپایه ، بلوار ثاراله ، تقاطع اوّل کوچه ، جنب  11 √ 122.222.222 4313 11ق030-31 سواری سایپا 13

 1.412.222.222 مترمربّع 302کوچه ، سمت راست ، به مساحت نانوائی ، انتهای 

 422 √ 112.222.222 4311 31م131-11 سواری سایپا 11
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به 

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 4222مساحت 
01.122.222.222 

 424 √ 412.222.222 4312 03س331-11 سواری سایپا 11
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به 

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 4041مساحت 
41.112.222.222 

 420 √ 312.222.222 4312 11ط411-11 سواری سایپا 13
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به 

 ع ، سند مالکیت به نام شورا مترمرب4300مساحت 
31.302.222.222 

 423 √ 332.222.222 4313 01ب301-11 سواری سایپا 11
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی 

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 134)ره( ، به مساحت 
04.012.222.222 

 421 √ 112.222.222 4310 13ه111-02 وانت پیکان 10
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به 

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 114.42مساحت 
03.002.222.222 

 421 
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی خمینی )ره( ، به 

 مترمربع ، سند مالکیت به نام شورا 4443مساحت 
03.142.222.222 



 

 031اسامی برندگان مزایده شماره 

 

 ردیف

)کد 

 مال(

 نام برنده مزایده
نام برنده نفر دوّم 

 )ذخیره(

 مال مورد مزایده

 سایر اموال ملک خودرو

   121پژو محمّد خسروی روح اله حسینی 4

   121پژو فاقد لیلی معین الدّینی 0

   121پژو محسن حسینی ری نسبمبین مظفّ 3

   121پژو فاقد میالد آریائی 1

1 
محمّد سیستانی ده 

 عبّاسی
   121پژو فاقد

   121پژو فاقد نجمه بلوچ ماهانی 3

   121پژو میثم عامری صدیقه مهدی نژاد 1

   121پژو عصمت آبیار ناصر فردسارانی 0

   121پژو محمّد خسروی رضا عسکرپور 1

   121پژو لیلی معین الدّینی میرضا قاس 42

   121پژو محسن حسینی محمّدصالح زینلی 44

   121پژو فاقد فاقد 40

   121پژو فاقد فاقد 43

   121پژو سجّاد کربالئی ناصر نورالدّینی 41

   121پژو فاقد ناصر فردسارانی 41

   121پژو محسن حسینی علی زنگی آبادی 43

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ردیف

)کد 

 مال(

 نام برنده مزایده
نام برنده نفر دوّم 

 )ذخیره(

 مال مورد مزایده

 سایر اموال ملک خودرو

   121پژو فاقد ناهید امیری 41

   121پژو مصطفی حسینی فاطمه زنگی آبادی 40

   121پژو فاقد غالمرضا عیدوزهی 41

   121پژو فاقد فرهاد پیرامون 02

   121پژو فاقد رقیّه حسینی 04

   121پژو علی اصغر قاسمی سمیرا جبّاری 00

   121پژو فاقد محمّد خسروی 03

   121پژو فاقد ناصر فردسارانی 01

   121پژو فاقد صغری کدخدا فتح آبادی 01

   121پژو فاقد روح اله حسینی 03

   121پژو فاقد حسین مهدی زاده 01

   121پژو فاقد صغری کدخدا فتح آبادی 00

   121پژو قدفا فاقد 01

 حسین مهدی زاده 32
سیّد نعمت اله 

 هاشمی
   121پژو

   121پژو روح اله حسینی پری ماه توکّلی 34

   121پژو فاقد روح اله حسینی 30

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ردیف

)کد 

 مال(

 نام برنده مزایده
نام برنده نفر دوّم 

 )ذخیره(

 مال مورد مزایده

 سایر اموال ملک خودرو

 محسن ریگی 33
حمیدرضا 

 عسکرپور
   پژوپارس

   پژوپارس سیّدعلی میرزائی محسن ملکی 31

   پژوپارس فاقد رضا مقدّم 31

   پژوپارس فاقد اسماء جهانی شاهرودی 33

   پژوپارس فاقد بهنام غضنفری 31

   پژوپارس بهنام غضنفری اسماء جهانی شاهرودی 30

   پژوپارس فاقد پژمان شبانی 31

   پژوپارس علی سالمی سرویمحمّد خ 12

   هاچ بک 023پژو فاقد داود کریم زاده 14

   021پژو علی پایه ور رضا ایران نژاد 10

   پژوآردی فاقد فاقد 13

   پژوپرشیا فاقد فاقد 11

   سمند بنیامین شاکری مریم پورشیخعلی 11

   سمند فاقد محمّدرضا اقبال نیا 13

   سمند فاقد فاقد 11

   سمند فاقد قدفا 10

 

 

 



 

 

 

 

 

 ردیف

)کد 

 مال(

 نام برنده مزایده
نام برنده نفر دوّم 

 )ذخیره(

 مال مورد مزایده

 سایر اموال ملک خودرو

   سمند فاقد پژمان شبانی 11

   سمند حسین بنی اسدی رمضان امیری 12

   سمند فاقد انوشیروان ریگی 14

   سمند فاقد میالد آریائی 10

   سمند فاقد فاقد 13

   سمند فاقد هادی زمان بیگی 11

   سمند حلما مالئی میالد خالوئی پور 11

   سمند میالد خالوئی پور رضا حسن زاده 13

   پراید مهناز آزادی رامین زند 11

   پراید ناصر فردسارانی فرساد قربانی پور 10

   پراید فاقد میثم عامری 11

   پراید ج خلیلیفاطمه حا سعید ملکوتیان 32

   پراید فاقد محمّد کدخدا کاظم آبادی 34

   پراید فاقد میالد خالوئی پور 30

   پراید میالد آریائی میالد خالوئی 33

   پراید فاقد عیسی نورالدّینی 31

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ردیف

)کد 

 مال(

 نام برنده مزایده
نام برنده نفر دوّم 

 )ذخیره(

 مال مورد مزایده

 سایر اموال لکم خودرو

   پراید فاقد رضا مالکی 31

 رضا مالکی 33
محمّد کدخدا کاظم 

 آبادی
   پراید

   پراید فاقد محمّد کدخدا کاظم آبادی 31

   پراید امیر کریمی مرتضی پشته شیرانی 30

   پراید فاقد سعید نصیری 31

   پراید حسین مهدی زاده سعید نصیری 12

 فاقد فاقد 14
سواری 

 پاسای
  

 الیاس رضوان اسماء جهانی شاهرودی 10
سواری 

 سایپا
  

 فاقد محمّدرضا اقبال نیا 13
سواری 

 سایپا
  

 محبوبه شبستری اسماء جهانی شاهرودی 11
سواری 

 سایپا
  

 رسول محمّدی ماهانی 11
مرتضی پشته 

 شیرانی

سواری 

 سایپا
  

 فاقد رضا مالکی 13
سواری 

 سایپا
  

 میالد آریائی رضا ایران نژاد 11
سواری 

 سایپا
  

   وانت پیکان فاقد حسن امیراسماعیلی 10

   وانت پیکان فاقد ناصر دیسناد 11

   وانت پیکان ایمان ابول پور محمّدرضا حبیب پور 02

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ردیف

)کد 

 مال(

 نام برنده مزایده
نام برنده نفر دوّم 

 )ذخیره(

 مال مورد مزایده

 السایر امو ملک خودرو

   وانت پیکان فاقد حسن امیراسماعیلی 04

   وانت پیکان فاقد اصغر قاسمی 00

   وانت پیکان حکیمه کاربخش ایمان ابول پور 03

 ناصر دیسناد 01
حسین 

 امیراسماعیلی
   وانت پیکان

   وانت پیکان سعید نصیری صغری کدخدا فتح آبادی 01

   اوانت سایپ مینا حسنی زاده احسان صابری 03

   وانت سایپا رضا مالکی مجید ارچندانی 01

   ام وی ام هاچ بک جواد ایران نژاد سمیرا محمّدی 00

   زانتیا فاقد رضا عسکرپور 01

   وانت مزدا ناصر نورالدّینی حجت اله اژوای 12

   رانا حمید میرزائی فاطمه زنگی آبادی 14

   سواری فولکس حسین مهدی زاده سعید نصیری 10

   دووسیلو فاقد مریم محمّدی 13

 موتورسیکلت سیوان   میالد آریائی سجّاد مزارعی 11

   کامیونت هیوندا حسین حدّادیان پیمان روحانی 11

 شهدادملک با کاربری تجاری واقع در  فاقد سیمین جعفری زاده 13

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ردیف

)کد 

 مال(

 نام برنده مزایده
نام برنده نفر دوّم 

 ()ذخیره

 مال مورد مزایده

 سایر اموال ملک خودرو

 فاقد رضا صادق زاده 11
قطعه زمین واقع در کرمان ، بزرگراه امام 

 .413رضا)ع( ، جنب پل سیّدی ، قطعه 

 فاقد رضا صادق زاده 10
قطعه زمین واقع در کرمان ، بزرگراه امام 

 .411رضا)ع( ، جنب پل سیّدی ، قطعه 

 فاقد فاقد 11
ع در کرمان ، جادّه کوهپایه ، بلوار ملک واق

 ثاراله .

 فاقد شهرداری راور 422
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی 

 مترمربع . 4222خمینی )ره( ، به مساحت 

 فاقد فاقد 424
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی 

 مترمربع . 4041خمینی )ره( ، به مساحت 

 فاقد فاقد 420
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی 

 مترمربع . 4300خمینی )ره( ، به مساحت 

 فاقد فاقد 423
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی 

 مترمربع .  134خمینی )ره( ، به مساحت 

 فاقد شهرداری راور 421
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی 

 مترمربع .  114.42ه مساحت خمینی )ره( ، ب

 فاقد فاقد 421
قطعه زمین واقع در راور ، خیابان شهید مصطفی 

 مترمربع . 443خمینی )ره( ، به مساحت 

 
 

 


