
  
  

  01/95شماره  آگهی مزایده
  

یک سازمان دولتی در استان قم در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریـق مزایـده عمـومی بـه      
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شـرکت در مزایـده و لیسـت    . فروش برساند

بـا شـماره تلفـن     کامل امـوال در زمـان و محـل اعالمـی مراجعـه و یـا جهـت کسـب اطالعـات         
  .تماس حاصل نمایند 09390690909

 دستگاه خودرو سنگین، سبک و موتورسیکلت 38تعداد  .1

 9از سـاعت   3/6/95لغایـت    31/5/95بمدت چهار روز اداري از تـاریخ   : زمان بازدیدخودرو .2
 13الی 

  جاده جعفریه ، جنب پارکینگ سینا 5قم ، کیلومتر : محل بازدید و دریافت فرم مزایده .3
متـري شـهید تقـوي ، بـین      20خـرداد ،   15قـم ، بلـوار   : زمان و محل تسلیم پیشـنهادات   .4

 44امامزادگان سیدعلی و سید احمد ، پالك 

 .باشد کلیه خودروها فاقد هزینه پارکینگ و مالیات بر ارزش افزوده می .5

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 -
 .مزایده خواهد بودسند و سهم هزینه هاي مربوط به برگزاري مزایده به عهده برنده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  01/95مزایده شماره لیست
  وضعیت  قیمت پایه  رنگ  مدل  شماره انتظامی  نوع مال  ردیف

  شماره گذاريغیر قابل   000/000/100  سفید  1976  اوراقی  کشنده پیکاسو  1
  شماره گذاريغیر قابل   000/000/270  نارنجی  1966  اوراقی  کامیون بنز باري  2
  شماره گذاريغیر قابل   000/000/200  طوسی  1982  اوراقی  اسکانیاکشنده   3
  شماره گذاريغیر قابل   000/000/200  قرمز  1973  اوراقی  کامیون بنز باري  4
  قابل شماره گذاري  000/000/400  سفید  2007  68ع  693 -44ایران   کشنده هوو  5
  قابل شماره گذاري  000/000/630  سفید  1389  53ع  423 –73ایران   کشنده البرز  6
  غیر قبل شماره گذاري  000/000/50  سبز  1370  اوراقی  کامیونت بنز خاور  7
  غیر قبل شماره گذاري  000/000/180  کرم  1975  اوراقی  وکشنده ولو  8
  قابل شماره گذاري  000/000/650  خاکستري  2011  55ص  631 -88ایران  yfسوناتا   9
  قابل شماره گذاري  000/000/85  نقره اي  1389  38د  626 -16ایران   405پژو   10
  قابل شماره گذاري  000/000/80  سفید  1392  36د  581 – 84ایران   131پراید   11
  قابل شماره گذاري  000/000/35  سفید  1388  46ط  937 -16ایران   پراید جی تی ایکس  12
  شماره گذاريقابل   000/000/30  کرم بژ  1387  44س  319 – 28ایران   پراید جی تی ایکس  13
  قابل شماره گذاري  000/000/90  خاکستري  1389  51ب  559 – 75ایران   405پژو   14
  قابل شماره گذاري  000/000/80  نقره اي  1389  35د  639 – 53ایران   405پژو   15
16  
براي داشتن پروانه تاکسیرانی   000/000/80  زرد  1383  32ع  443 – 16ایران   7سمند تاکسی ایکس   

  الزامیست خریدار
  قابل شماره گذاري  000/000/70  نقره اي  1383  71ب  266 – 22ایران   زانتیا  17
  قابل شماره گذاري  000/000/130  سفید  1392  87ل  894 – 21ایران   پژو پارس  18
  قابل شماره گذاري  000/000/120  نقره اي  1392  89ج  758 – 65ایران   405پژو   19
  قابل شماره گذاري  000/000/30  نقره اي  1385  86د  969 – 88ایران   پراید جی تی ایکس  20
  قابل شماره گذاري  000/000/25  طوسی  1373  75ج  814 – 16ایران   405پژو   21
  قابل شماره گذاري  000/000/95  خاکستري  1389  15س  295 – 99ایران   206پژو   22
  قابل شماره گذاري  000/000/40  سفید  1388  31ب  323-16ایران   206پژو   23

  قابل شماره گذاري  000/000/35  خاکستري  1383  53ص  535-  22ایران   206پژو   24
  اطاق تعویضی داراي سابقه می باشد

  قابل شماره گذاري  000/000/100  سفید  1391  36ط  135 – 16ایران   پژو پارس  25
  گذاريقابل شماره   000/000/75  سفید  1387  65س  894 – 54ایران   90ال   26
  قابل شماره گذاري  000/000/100  آبی  1393  51ب  438 – 38ایران   نیسان سایپا وانت  27
  قابل شماره گذاري  000/000/35  سفید  1389  24م  422 – 78ایران   وانت پیکان  28
  قابل شماره گذاري  000/000/120  سفید  1391  13ي  725 – 11ایران   پژو پارس  29
  قابل شماره گذاري  000/000/110  خاکستري  1391  95س  487 – 21ایران   405پژو   30
  قابل شماره گذاري  000/000/25  بژ  1382  12ب  977 – 93ایران   7سمند ایکس   31
  قابل شماره گذاري  000/000/20  مشکی  1381  85ل 412 – 77ایران   405پژو   32
  شماره گذاريقابل   000/000/30  سفید  1390  48ب  915 – 64ایران  ef7سمند    33
  قابل شماره گذاري  000/000/15  سربی  1376  55ط  166 – 16ایران   دوو سیلو  34
  قابل شماره گذاري  000/000/30  نقره اي  1391  37ص  549 – 54ایران   405پژو   35

شماره ، قابل پس از تعویض اطاق  000/000/15  نقره اي  1384  64ل  139 – 11ایران   پژو پارس  36
  .می باشد گذاري

  قابل شماره گذاري  000/000/5  مشکی  1390  22538 – 613  موتور سیکلت طرنا  37

پارت موبایل یک   38
  مستعمل  000/000/20      دستگاه 1000  مستعمل



  
  
  

  :توضیحات
، مالیات مشاغل اي جانبی از قبیل تنظیم سند رسمی، عوارض ساالنه شهرداري، خالفیه  کلیه هزینه- 

  .می باشد بعهده برنده مزایده... سند و آگهی مزایده و خودروهاي عمومی و انتقال 
  .کلیه خودروها فاقد هزینه پارکینگ و مالیات بر ارزش افزوده می باشد - 
  جنب پارکینگ سینا –جاده جعفریه  5کیلومتر  - قم : آدرس بازدید و دریافت فرم مزایده - 
بین امامزادگان ( متري شهید تقوي  20 –خرداد  15بلوار  –قم : م فرم پیشنهاديلیآدرس محل تس - 

  44پالك ) سید علی و سید احمد 
 بعد 13صبح  تا  9از ساعت  3/6/95لغایت   31/5/95روز اداري از تاریخ  4به مدت : زمان بازدید - 

  از ظهر
 .در ساعات اداري تماس حاصل نمایید 09390690909جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 


