
 

   آگهــی مزایــــده
 01/95   شماره

در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق زنجان یک سازمان دولتی در استان 
ضیان می توانند جهت بازدید و دریافت امتق.  دمزایده عمومی به فروش برسان

فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه 
تماس حاصل  024با کد  33465070و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 

  .نمایید 

  دستگاه خودروي سبک 19 تعداد-1

از ساعت   20/06/95 الی  17/06/95 مورخ روز چهار شنبه  روز اداري از 4بمدت : زمان بازدید -2 
   13الی  8:30

  )پارکینگ شهریار(کیلومتر یک جاده بیجار زنجان ، خیابان خیام ، : محل بازدید  -3

 620کوچۀ شهید مخبري ؛ پالك  )کوچمشکی(زنجان ، میدان قائم : محل تسلیم پشنهادات  -4
  )مواد مخدر استان زنجان دبیرخانۀ شوراي هماهنگی مبارزه با(

منوي اصلی  –در صفحۀ اصلی  ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استان -
 سایت www.dchg.ir. مراجعه نمایند   بهبخش مزایده  –

عوارض ساالنه  شهرداري ، خالفی ،مالیات مشاغل و نقل انتقال : کلیه هزینه هاي جانبی از قبیل -
               . مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بودسند و سهم هزینه هاي مربوطه به برگزاري 

 

 

 

 



 

 

01/95اي شماره   لیست خودروهاي مزایده   
)مخدر استان زنجان شوراي هماهنگی مبارزه با مواد (  

یف
 رد

نوع 

 سیستم
 وضعیت خالفی قیمت پایه شماره انتظامی مدل رنگ

18ب  569- 97 1369 مسی رنو 1 ریال000/320/4   اوراقی صفر 

405پژو  2 44د  356- 87 1384 نقره اي  ریال000/900/24  ریال000/700/10   قابل سرویس دهی  

26ج 544- 87 1380 سفید پیکان  3 ریال000/865/8  ریال000/400/1   قابل سرویس دهی  

35ن443- 33 1360 سفید پیکان 4 ریال000/280/5  ریال000/510/4   اوراقی 

75م  965- 22 1378 سفید رنو  5 ریال000/120/15  ریال000/460   قابل سرویس دهی 

75ي  752- 77 1382 مشکی پژو پارس  6 ریال000/000/42  ریال000/350/12   قابل سرویس دهی  

47د  345- 87 1386 کرم  پروتون  7 ریال000/000/60  ریال000/250/4   قابل سرویس دهی  

83د  331 – 22 1381 نوك مدادي پراید  8 ریال000/500/16  ریال000/480   قابل سرویس دهی  

39ج  478- 87 1379 سفید پیکان  9 ریال000/000/9  ریال000/80   قابل سرویس دهی  

54د  685- 21 1383 سفید پراید  10 ریال000/500/16  ریال000/400/5   قابل سرویس دهی  

64ق  665- 22 1381 مشکی  سمند  11 ریال000/500/28  ریال000/760/8   قابل سرویس دهی  

96ب  685- 87 1371 کرم پیکان 12 ریال000/000/9  ریال000/620   قابل سرویس دهی  

49د413- 87 1381 نقره اي سمند 13 ریال000/900/46  ریال000/700/2   قابل سرویس دهی 

405پژو  14 48ط  364- 16 1380 یشمی  ریال000/000/30  ریال 000/900/9   قابل سرویس دهی 

57ي436- 44 1385 سبز زیتونی پراید 15 ریال000/000/70  ریال000/900/4   قابل سرویس دهی 

25س426- 87 1386 نقره اي ریو 16 ریال000/000/130   قابل سرویس دهی صفر 

18س369- 87 1381 سفید دوو سیلو 17 ریال000/000/70  ریال000/200   قابل سرویس دهی 

54و896- 68 1388 سفید پژو پارس 18 ریال000/000/110  ریال000/600/11   قابل سرویس دهی 

68ج112- 87 1383 نقره اي پژو پارس 19 ریال000/000/70  ریال000/400/1   قابل سرویس دهی 
   


