
 
 
 

  51آگهی مزایده شماره 
  

یک سازمان دولتی در استان فارس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده 
 .عمومی به فروش برساند

توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال  متقاضیان می
با کد  36232116در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره تماس 

  . تماس حاصل نمایند 071

  . دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 59تعداد  -1

تاریخ  سه شنبهاز روز ) به جز ایام تعطیل(روز اداري چهار به مدت  :زمان بازدید
 . 13.00صبح لغایت  08.00از ساعت 30/05/95تاریخ شنبه تا  26/05/95

شیراز، فلکه گل سرخ، بلوار والیت، خیابان سالمی  :محل بازدید و دریافت پیشنهاد
  .جنوبی، جنب شرکت فارس کاوه، پارکینگ خلیج فارس

توانند به سایت  ضمناٌ بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها می -
ir.dchq.WWW بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند -منو اصلی -در صفحه اصلی .  
عوارض ساالنه شهرداري، خالفی، مالیات مشاغل و : هاي جانبی از قبیل کلیه هزینه -

به عهده برنده مزایده خواهد ... هاي مربوط به برگزاري مزایده و نقل و انتقال سند، سهم هزینه
 .بود

 

 

 

 

 



 51لیست خودروهاي مزایده شماره 

  )ریال(قیمت پایه  توضیحات )ریال(خالفی  وضعیت مدل شماره انتظامی نوع خودرو ردیف

1 
کامیون کشنده البرز با 

 تریلر کفی
 600.000.000  5.850.000 پالك می شود 1389 17ع43-451

  700.000 پالك می شود 1389 19ع295-24 کامیونت ایسوزو 2
فاقد شماره شاسی، شماره سنگ 
خورده پیگیري مراحل قانونی با 

 خریدار
155.000.000 

3 
کامیونت کاویان 

 یخچالدار
 180.000.000  4.350.000 پالك می شود 1388 76ع73-821

4 
کامیونت خاور 

 کمپرسی808
 2.720.000 پالك می شود 1364 33ع16-129

 
90.000.000 

 500.000.000  1.400.000 پالك می شود 2008 68ب548-48 هیوندا سانتافه 5
 300.000.000 فاقد باك بنزین 5.700.000 پالك می شود 1393 28ي445-63 33ام وي ام ایکس 6

 2.450.000 پالك می شود 1383 18ب978-14 206پژو  7
اتاق تعویضی، قسمت شماره 
قطعه گذاري شده، پیگیري 

 مراحل قانونی با خریدار
25.000.000 

  110.000.000  440.000 پالك می شود  1385  13ب919-94 206پژو  8
  170.000.000  2.350.000 پالك می شود  1392  27ن488-83 پژو پارس 9
  80.000.000    6.050.000 پالك می شود  1385  95ب615-73 پژو پارس 10
  165.000.000    400.000 پالك می شود  1392  14س568-84 پژو پارس 11
  120.000.000    800.000 پالك می شود  1387  57م467-83 پژو پارس 12
  63.900.000  5.700.000 پالك می شود  1385  22ج944-58 405پژو  13
 10.800.000 پالك می شود  1384  48د522-51 405پژو  14

 
63.000.000  

 3.800.000 پالك می شود  1385  37ص129-73 405پژو  15
اتاق تعویضی، فاقد شماره حکی، 
 پیگیري مراحل قانونی با خریدار

58.500.000  

  130.000.000  100.000 پالك می شود  1391  29ب218-34 405پژو  16
  120.000.000  6.850.000 پالك می شود  1390  35م189-73 405پژو  17
  90.000.000    800.000 پالك می شود  1389  97ي473-65 405پژو  18
  100.000.000    4.450.000 پالك می شود  1387  74ج235-73 405پژو  19
 70.000.000  4.050.000 پالك می شود 1387 71ص841-73 405پژو  20
 95.000.000  7.610.000 پالك می شود 1386 38س525-33 405پژو  21
 105.000.000  13.600.000 پالك می شود 1390 55ق476-65 405پژو  22
 107.000.000 فاقد سوئیچ 9.600.000 پالك می شود 1390 32ج448-58 405پژو   23
 120.000.000  4.300.000 پالك می شود 1390 74ب792-94 405پژو   24
 100.000.000  4.450.000 پالك می شود 1388 33ط286-94 405پژو   25
 65.000.000  200.000 پالك می شود 1388 82ب145-94 405پژو   26
  100.000.000  400.000 پالك می شود  1390  26ص569-45 سمند  27
  100.000.000 فاقد سوئیچ 7.650.000 پالك می شود  1390  11م647-83 سمند  28
 40.000.000  1.200.000 پالك می شود  1385  87س334-88 سمند  29
  100.000.000  3.100.000 پالك می شود  1390  58ب972-83 سمند  30
 35.000.000  2.700.000 پالك می شود 1388 54ه558-63 پژو روآ 31
 70.000.000   400.000 پالك می شود 1389 98ج131-73 132پراید  32
 85.000.000  1.350.000 پالك می شود 1390 79ص489-65 131پراید  33
 80.000.000  4.000.000 پالك می شود 1391 62س928-73 131پراید  34



 25.000.000  1.450.000 پالك می شود 1385 63د891-73 پراید  35

 1.200.000 پالك می شود 1386 48ل172-43 پراید  36
اتاق تعویضی، قسمت شماره 
قطعه گذاري شده، پیگیري 

 مراحل قانونی با خریدار
18.000.000 

 3.200.000 می شود پالك 1381 82د647-65 سواري پیکان 37
اتاق تعویضی، فاقد شماره حکی، 
 پیگیري مراحل قانونی با خریدار

16.200.000 

 0 پالك می شود  1380  اصفهان-77ج357 سواري پیکان 38
 

11.200.000  

 0 پالك می شود  1992  28ب742-94 وانت تویوتا 39
موتور تعویضی، شماره فابریک 
مغایر، پیگیري مراحل قانونی با 

 خریدار
60.000.000  

  70.000.000    800.000 پالك می شود  1387  98ع644-73 وانت نیسان 40
  40.500.000    300.000 پالك می شود  1386  43ن468-73 وانت پیکان 41
  80.000.000    400.000 پالك می شود  1393  27د928-93 وانت پیکان 42
  65.000.000  700.000 پالك می شود  1391  55م624-83 وانت پیکان 43
  80.000.000  1.250.000 پالك می شود  1393  63ق335-73 وانت پیکان 44
  2.500.000  200.000 پالك می شود  1394  19169-695 نامی 125موتور سیکلت 45
 0 پالك می شود  1383  25437-692 سهند125موتور سیکلت  46

 
700.000  

47 
موتور سیکلت 

 ساوین150
  1.500.000  700.000 شودپالك می   1393  838-37473

  30.000.000    - اوراقی  1388  29ق559-73 520لیفان  48
  6.000.000  فاقد کامپیوتر  - اوراقی  1390  18م564-83 پژو پارس 49
 4.000.000 فاقد کامپیوتر - اوراقی 1391 69د873-84 سمند 50
 950.000 پالك می شود 1387 84س877-24 90تندر ال 51

 
130.000.000 

 125.000.000  14.450.000 پالك می شود 1390 82و931-63 405پژو  52
 60.000.000  4.100.000 پالك می شود 1390 32د159-84 405پژو   53
 70.000.000  2.060.000 پالك می شود 1388 78ج261-84 سمند  54
 100.000.000 فاقد سوئیچ  1.950.000 پالك می شود 1390 11م618-83 سمند  55
 100.000.000  1.800.000 پالك می شود 1390 48و835-63 سمند  56
  40.000.000  2.650.000 پالك می شود  1386  86ب562-84 پراید  57
  30.000.000  2.500.000 پالك می شود  1393  46م518-83 وانت پیکان  58
 15.000.000 فاقد کامپیوتر - اوراقی  1389  11ن719-63 405پژو   59
  

  . شیراز، فلکه گل سرخ، بلوار والیت، خیابان سالمی جنوبی، جنب فارس کاوه، پارکینگ خلیج فارس: محل بازدید و دریافت پیشنهاد خودروها* 
روز کاري  چهاربه مدت  30/05/95 تاریخشنبه   تا روز 26/05/95 تاریخسه شنبه از روز : زمان بازدید و دریافت پیشنهاد خودروها* 

  .در محل برگزاري مزایده می باشد 13:00تا  08:00از ساعت 
عوارض ساالنه شهرداري، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزینه هاي مربوط به : کلیه هزینه هاي جانبی از قبیل* 

  . برگزاري مزایده به عهده خریدار می باشد
اظ شده و در صورت هرگونه تغییر در مبلغ آن مسئولیتی به عهده شوراي لح 22/03/95مبلغ خالفی به صورت علی الحساب و تا تاریخ * 

 . اقدام نمایند 10+هماهنگی نخواهد بود و شرکت کنندگان محترم جهت دریافت آخرین مبلغ خالفی می توانند از طریق دفاتر پلیس 
اداره کل  021-22901241ایده با شماره تلفن شرکت کننده محترم در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد در مورد برگزاري مز

شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس مطرح  071- 36232115-16اموال و داراییها ستاد مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تلفن 
 . نمایید

 


