
  01/95شماره  آگهی مزایده

یک سازمان دولتی در استان گیالن در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایـده عمـومی بـه     
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل . فروش برساند

بـا کـد    33117860اطالعات با شماره تلفـن  اموال  در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب 
  .تماس حاصل نمایند 013

 دستگاه خودرو سبک، سنگین  27تعداد  .1

و یا بـا مراجعـه    ir.dchq.www آدرس امالك در سایت (تعداد  یک دستگاه آپارتمان  .2
 )حضوري،درپارکینگ قابل دریافت می باشد

ــدخودرو  .3 ــان بازدی ــاریخ    ب: زم ــار روز اداري از ت ــدت چه ــت   30/5/95م از  3/6/95لغای
 13:30الی  8:30ساعت

 16از سـاعت   3/6/95لغایـت   30/5/95بمدت چهارروزاداري ازتـاریخ  :زمان بازدیدآپارتمان .4
  18:30الی 

رشت جاده انزلی جنب تعویض پالك پارکینـگ آمادپشـتیبانی   (استان گیالن : محل بازدید .5
  .)ناجا

رشت جـاده انزلـی جنـب تعـویض پـالك      (استان گیالن : لیم پیشنهادات زمان و محل تس .6
 .)پارکینگ آمادپشتیبانی ناجا

توانند به سایت  ضمنا 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 نقل و انتقال : کلیه هزینه هاي جانبی از قبیل -
 .سند و سهم هزینه هاي مربوط به برگزاري مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود

 

 



01/95مزایده لیست خودروهاي   

 

  ردیف نوع خودرو شماره انتظامی وضعیت مدل )ریال(پایهقیمت   خالفی خودروها

 1  پیکان 22ط879- 56 قابل سرویس دهی 1382 000/500/31  000/260

 2 پیکان 64س195- 63 قابل سرویس دهی 1379 000/200/34 000/600/1

 3 پیکان 45ي677- 24 قابل سرویس دهی 1382 000/200/34 عدم خالف دارد

 4 پیکان 33ب414- 19 قابل سرویس دهی 1383 000/000/21 000/190/6

 5 پراید 77ط268- 46 قابل سرویس دهی 1379 000/000/63 000/300

 6 پراید 51ه477- 21 قابل سرویس دهی 1390 000/000/81 000/800/3

 7 پراید 83ج182- 56 قابل سرویس دهی 1389 000/000/92 000/300/2

  8 پراید 97ط717- 22 دهیقابل سرویس  1385 000/000/41 000/600/3
 9 پراید 81ج642- 56 قابل سرویس دهی 1383 000/000/37 عدم خالف دارد

 10 پراید 16ن588- 56 قابل سرویس دهی 1383 000/000/38 000/510/6

 11 پراید 21ط413- 46 قابل سرویس دهی 1387 000/000/71 000/800/1

 12 سمند 31ص788- 46 قابل سرویس دهی 1381 000/000/51 000/800/10

 13 206پژو 83س566- 79 قابل سرویس دهی 1383 000/000/90 000/300/7

 14 پژواردي 48ط294- 46 قابل سرویس دهی 1382 000/000/21 000/100

 15 405پژو 18ل214- 44 قابل سرویس دهی 1383 000/000/51 000/600/4

 16 405پژو 18ب876- 93 قابل سرویس دهی 1381 000/800/55 000/800

  17 پژوپارس 69س281- 46 قابل سرویس دهی 1385  000/000/115 000/000/5
 18 پژوپارس 42ص281- 46 قابل سرویس دهی 1382 000/000/92 000/200/2

 19 پژوپارس 31د716- 56 قابل سرویس دهی 1387  000/000/99 000/060/4

 20 زانتیا 91م397- 22 قابل سرویس دهی 1383 000/00/152 عدم خالف دارد

 21 کامیون کاویان 49ع611- 46 قابل سرویس دهی 1393 000/000/460  000/000/6

  22 تریلی اینترنشنال 72ع426- 12 قابل سرویس دهی 1988 000/000/700  000/800/1
  23  405پژو  68م233- 56 قابل سرویس دهی 1383 000/000/55 عدم خالف دارد

  24  پاترول  28ط862- 46 دهی قابل سرویس  1376 000/000/45 000/200/1
  25  پراید  81م762- 77 قابل سرویس دهی  1380 000/000/35 000/550/2

  26  کامیون یخچالدار  86ع751- 73 قابل سرویس دهی  1388 000/000/255  عدم خالف دارد
  27  سمند  97ن193- 55  قابل سرویس دهی 1389  000/000/118  000/720/2

–رشت بلوار امام خمینی کوچه آهکی  جنب ساختمان باشگاه داماش   000/000/775  سند شش دانگ دارد
  28  آپارتمان  1ساختمان یاران واحد


