
 
 

   آگهــی مزایــــده
 01/95شماره 

  
 

یلویه و بویر احمد در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از گیک سازمان دولتی در استان که
ضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم امتق. طریق مزایده عمومی به فروش برسان 

مراجعه و یا جهت شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی 
 .تماس حاصل نمایید  074با کد  33225857کسب اطالعات با شماره تلفن 

  
 1دستگاه خودروي سبک و تعداد  34دستگاه خودروي سنگین و تعداد  2 عدادت- 1

   سیکلتدستگاه موتور
الی  9از ساعت 9/06/95تا  6/06/95اداري از تاریخ  روز 4بمدت : زمان بازدید - 2

13:30  
) اول جاده شهرك والیت پشت پمپ گاز  –یاسوج پارکینگ سادات : (محل بازدید  - 3

  روبروي پاسگاه سرود جنوبی 
یاسوج شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بلوار بویر : محل تسلیم پشنهادات  - 4

  بان باقرخان ااحمد نبش خی
 سایتبه   ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استان

www.dchg.ir بخش مزایده مناقصه مراجعه  –منوي اصلی  –در صفحه اصلی
  .نمایند 

  
مشاغل و  لیاتعوارض ساالنه  شهرداري ، خالفی ،ما: کلیه هزینه هاي جانبی از قبیل -

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

 
 
  
 



 )ك،ب(شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 01/95لیست خودروهاي مزایده 

سریال   شماره انتظامی  نوع خودرو  ردیف
  توضیحات  )ریال(قیمت پایه  نوع خدمات  مدل  پالك

    000/000/650/1  قابل شماره گذاري  2011  73ایران   55ع797  کامیون اسکانیا  1

    000/000/75  قابل شماره گذاري  1391  48ایران  64ج134  سواري پراید  2

    000/000/66  قابل شماره گذاري  1387  49ایران  31ص339  سواري پراید  3

    000/000/97  قابل شماره گذاري  1391  29ایران  73ب784  سواري پراید  4

    000/000/66  قابل شماره گذاري  1386  73ایران  57ص271  سواري پراید  5

    000/000/47  قابل شماره گذاري  1385  49ایران  13ق119  سواري پراید  6

    000/000/74  قابل شماره گذاري  1384  49ایران  13ص999  206پژو  7

    000/000/83  قابل شماره گذاري  1383  49ایران  54ص842  206پژو  8

    000/000/45  قابل شماره گذاري  1377  13ایران  64و413  405پژو  9

    000/000/141  گذاريقابل شماره   1389  63ایران  59م654  405پژو   10

    000/500/31  قابل شماره گذاري  1379  85ایران  31ج599  405پژو  11

    000/000/170  قابل شماره گذاري  1390  48ایران  45ج584  206پژو   12

    000/000/142  قابل شماره گذاري  1389  84ایران  22د533  405پژو  13

    000/000/112  قابل شماره گذاري  1386  63ایران  17ج426  پژو پارس  14

    000/000/165  قابل شماره گذاري  1390  29ایران  77ب499  پژو پارس  15

    000/000/112  قابل شماره گذاري  1386  94ایران  16ب372  206پژو  16

    000/000/82  قابل شماره گذاري  1390  63ایران  61ه735  وانت پیکان  17

    000/000/47  قابل شماره گذاري  1385  63ایران  88ج322  وانت پیکان  18

    000/000/12  اوراقی  1377  44ایران  11ص544  وانت پیکان  19

    000/000/15  قابل قابل شماره  1375  13ایران  22م526  سواري پیکان  20

    000/000/21  قابل قابل شماره  1383  49ایران  64ب491  سواري پیکان  21



    000/000/113  قابل شماره گذاري  1386  73ایران  59ص345  سواري سمند  22

    000/000/140  قابل شماره گذاري  1389  54ایران  58س485  سواري سمند  23

    000/000/73  قابل شماره گذاري  1384  63ایران  53ص442  سواري سمند  24

    000/000/200  قابل شماره گذاري  1390  65ایران  52ي427  سواري سمند  25

    000/000/145  گذاريقابل شماره   1389  63ایران  31ن524  سواري سمند  26

    000/000/120  قابل شماره گذاري  1385  63ایران  16ط175  سواري سمند  27

    000/000/210  قابل شماره گذاري  1389  63ایران  44ن845  وانت مزدا  28

    000/000/88  قابل شماره گذاري  1386  73ایران  43ص978  وانت نیسان  29

  125هاندا   000/500/6  گذاريقابل شماره   1391  692  64674  موتورسیکلت  30

    000/000/160  قابل شماره گذاري  1390  73ایران  98ص463  405پژو  31

    000/000/150  قابل شماره گذاري  1389  49ایران  76ب289  405پژو  32

    000/000/138  قابل شماره گذاري  1390  84ایران  46د726  سواري سمند  33

  باید تغییر رنگ گردد  000/500/67  گذاريقابل شماره   1385  83ایران  22ب588  405پژو  34

    000/000/170  قابل شماره گذاري  1391  83ایران  14ن514  سواري سمند  35

    000/000/450  قابل شماره گذاري  1391  78ایران  24ع469  کامیون فوتون  36

  عود تی  000/000/25  قابل شماره گذاري  1381  49ایران  12الف719  سواري پراید  37

                                                              


