
 

 02/0000آگهي مزايده شماره                                                
اموال مشروحه ذيل را ازطريق مزايده عمومي به فروش  در نظر دارد استان همدانمركز در يك سازمان دولتي

جهت دريافت فرم مزايده و  در زمان و محل اعالمي مراجعه واموال متقاضيان مي توانند جهت بازديد  برساند.

بخش مزايده،  -منو اصلي – در صفحه اصلي  www.dchq.irبه سايت و توضيحات مربوطه ليست كامل اموال 

 مناقصه مراجعه نمايند.

 تماس حاصل نمايند . 130باكد 83883333  شماره تلفناب همچنين مي توانند

 

       -خودروی سنگيندستگاه  8- سبكخودروی دستگاه  88وسيله نقليه اعم از : دستگاه  38تعداد اموال: -الف 

 مي باشد. باب منزل مسكوني 0 همچنين و موتورسيكلتدستگاه  7

 03الي 3از ساعت  10/01/0811 لغايت 17/01/0811روز از تاريخ 8به مدت :زمان بازديد -ب

جاده مريانج به سمت  – پاركينگ ايرانا– همدان * شورا پاركينگ-خضرمنطقه  –بازديد: همدان  هایمحل -ج 

 شهرستان بهار

ت اداری به آدرس : همدان اساع در 10/01/0811لغايت  17/01/0811زمان و محل تسليم پيشنهادها : تاريخ  -د 

 نبش بن بست اول-نرسيده به بوستان مريم – خيابان گلزار–

 تا پايان ساعت اداری مي باشد . 10/01/0811زمان تسليم برگ پيشنهادی انصراف در تاريخ     

 مي باشد . 08/01/0811 مزايده بوده و اعالم نتايج 00/01/0811روز بازگشايي پاكات  -ه 

  ،و هرگونه ماليات و عوارض ديگر ماليات مشاغل  از قبيل: عوارض ساالنه شهرداری، كليه هزينه های جانبي -و      

 

هر  و)بر اساس مبالغ اعالمي موجود در سايت (، هزينه پاركينگ وسائط نقليه  انتقال سندتعويض پالك و  هزينه

به عهده برنده منزل مسكوني هزينه ها و بدهي های و )بجز خالفي( نقليه ائط مربوط به وس گونه هزينه ديگری

 بود. مزايده خواهد

 

 هرگونه هزينه ديگر برعهده شركت كنندگان است .ميزان هزينه مالياتها و عوارض شهرداری و ازاستعالم  -ز       

 مكانيوسائط نقليه بصورت خاموش و با فك پالك تحويل خريدار مي گردد و هزينه نقل و انتقال آن به هر  -ح    

 مربوطه برعهده خريدار مي باشد. وسائط نقليه ای كه فاقد سوئيچ بوده ،هزينه.استبرعهده فردخريدار 

 

 

توانند به  استانها ميسايرزمان مزايده  فهرست وسايل نقليه وضمنا بازديد كنندگان محترم جهت اطالع از

 .بخش مزايده، مناقصه مراجعه نمايند -منو اصلي – در صفحه اصلي  www.dchq.irسايت 

 

 

 

 

http://www.dchq.ir/


 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان 2/0000لیست مزايده 

 مدل شماره انتظامي نوع خودرو رديف 
نوع خدمات در شماره 

 گذاری راهور ناجا
 پارکینگ قیمت پايه )ريال(

هزينه تقريبي پارکینگ به –توضیحات 

 ريال

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/060/7 قابل شماره گذاری 7831 28ل  258 – 82 پژوپارس 1

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/060/7 قابل شماره گذاری 7830 55ب  919 – 99 پژوپارس 8

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/050 قابل شماره گذاری 7837 15د  153 – 11 205پژو 3

 7830 89س  913 – 82 205پژو 2
 قابل شماره گذاری

 شورا 000/000/100
هزینه پارکینگ:ندارد*موتورتعویضی،مراحل 

 قانونی وپرداخت جریمه طی گردد.

 7836 21ن  121 – 83 205پژو 5
 قابل شماره گذاری

 شورا 000/000/810
هزینه پارکینگ :ندارد*اتاق تعویضی،مراحل 
قانونی وپرداخت جریمه طی گردد.کف اتاق 

 برش خورده.

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/600 قابل شماره گذاری 7830 15ن  132 – 81 205پژو 1

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/300 قابل شماره گذاری 7833 51س  177 – 12 205پژو 7

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/700/7 قابل شماره گذاری 7838 21ن  139 – 83 205پژو 2

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/640 قابل شماره گذاری 7831 28ب  753 – 12 205پژو 9

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/610 قابل شماره گذاری 7830 52ج  319-92 205پژو 10

11 

 تاکسی 205پژو

 7833 15ع  872 – 31

 قابل شماره گذاری

 شورا 000/000/630

پارکینگ:ندارد*موتورتعویضی،مراحل هزینه 
قانونی وپرداخت جریمه طی گردد.دارا بودن 

کارت شهری تاکسیرانی برای شرکت 
کننده الزامی است.کلیه بدهی ها و عوارض 

 تاکسی برعهده خریدار می باشد.

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/060/7 قابل شماره گذاری 7830 91ص  123 – 12 801پژو  18

 7835 19م  189 – 82 پژو روآ 13
 قابل شماره گذاری

 شورا 000/000/050
هزینه پارکینگ:ندارد*موتورتعویضی،مراحل 

 قانونی وپرداخت جریمه طی گردد.

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/460 قابل شماره گذاری 7833 23د  823 – 12 پراید 12

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/060 گذاری قابل شماره 7838 18ص  822 – 19 پراید 15

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/550 قابل شماره گذاری 7830 58ق  912 – 30 دوو سیلو 11

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/500/0 قابل شماره گذاری 7831 15س  991 – 30 ماکسیما 17

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/540 شماره گذاریقابل  7838 98ب  337 -11 سمند 12

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/60 غیرقابل شماره گذاری-اوراقی 7834 22م378-78 وانت پیکان 19

 هزینه پارکینگ :ندارد شورا 000/000/000/77 قابل شماره گذاری 7337 77ع  737 -12 باری1982کامیون بنز 80

81 
کشنده دانگ کامیون 

 تن20فنگ 
 0001 29ع   551 – 27

 قابل شماره گذاری
 شورا 000/000/000/76

 هزینه پارکینگ :ندارد

88 
کامیون باری ایسزو 

 تن1
 7833 18ع  771- 51

 قابل شماره گذاری

 شورا 000/000/800/4
هزینه پارکینگ :ندارد*موتورتعویضی واتاق 
تعویضی. بایستی مراحل قانونی و پرداخت 

 جریمه طی شود .

83 
موتورسیکلت 

 185متین
511-32539 7835 

 قابل شماره گذاری
 شورا 000/000/10

 هزینه پارکینگ :ندارد

82 
موتورسیکلت 

 185پرواز
511-33158 7835 

 قابل شماره گذاری
 شورا 000/000/10

 هزینه پارکینگ :ندارد

85 
موتورسیکلت 

 800متین
511-51277 7835 

 قابل شماره گذاری
 شورا 000/000/705

 هزینه پارکینگ :ندارد

 000/225/20هزینه پارکینگ :حدوداً  شورا 000/000/45 غیرقابل شماره گذاری-اوراقی 7864 38ق919-82 وانت نیسان 81

87 
                                              سواری                                                                                                       

 پیکان
 7838 12س  122 – 12

 قابل شماره گذاری
 شورا 000/000/700

 000/125/50هزینه پارکینگ : حدوداً 

 000/120/7هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/400 قابل شماره گذاری 7836 21ط  899 – 12 وانت پیکان 82



 000/310/29هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/850 قابل شماره گذاری 7836 99ص  793 – 72 پراید 89

 000/135/55هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/000 قابل شماره گذاری 7813 11ط  857 – 32 پراید 30

 000/535/27: حدوداً  هزینه پارکینگ شورا 000/000/070 قابل شماره گذاری 7811 85د  199 – 99 پراید 31

 000/010/87هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/460 قابل شماره گذاری 7833 85ل  823 – 82 پراید 38

 000/310/31هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/750 قابل شماره گذاری 7837 13ق  233 – 12 سپند پی کی 33

 000/110/79هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/830/7 قابل شماره گذاری 7830 35ل  231-82 10لیفان ایکس  32

 000/935/28هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/30 قابل شماره گذاری 7813 51ل  927 – 82 سواری پیکان 35

 000/310/19حدوداً  هزینه پارکینگ : شورا 000/000/700 قابل شماره گذاری 7837 79ج  932 – 81 سواری پیکان 31

 000/325/29هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/30 قابل شماره گذاری 7816 55د  793 – 12 سواری پیکان 37

 000/010/29هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/300 قابل شماره گذاری 7830 89ل  723 – 21 سمند 32

 000/510/11هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/600/7 گذاریقابل شماره  7830 59س  193 – 19 سمند 39

 000/110/23هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/000 قابل شماره گذاری 7838 21ب  752-12 205پژو 20

 000/110/31هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/875 قابل شماره گذاری 7838 13ل  172 – 80 205پژو 21

 000/235/20هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/300 قابل شماره گذاری 7830 28م  711 – 21 205پژو 28

 000/110/52هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/100 قابل شماره گذاری 7833 22ل  323 – 82 205پژو 23

 000/510/25هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/700/7 قابل شماره گذاری 7833 33ص  857 – 82 پارسپژو 22

 000/225/78هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/000 قابل شماره گذاری 7834 15م  112 – 11 پژو آردی 25

21 
موتورسیکلت 

 185بهران
 7830 1مالیر  3725

 غیرقابل شماره گذاری-اوراقی
 شورا 000/000/00

 000/220/5هزینه پارکینگ : حدوداً 

 000/870/80هزینه پارکینگ : حدوداً  شورا 000/000/05 غیرقابل شماره گذاری-اوراقی 7831 12همدان  3121 185موتورسیکلت  27

22 
موتورسیکلت انرژی 

185 
299 - 27527 7838 

 قابل شماره گذاری
 شورا 000/000/700

 000/210/82هزینه پارکینگ : حدوداً 

29 
موتورسیکلت 

 185ساوین

299 - 81113 
7830 

 قابل شماره گذاری

 ایرانا 000/000/700
 – 000/880/10هزینه پارکینگ : حدوداً 

تاروز  01/10/1200هزینه پارکینگ ازتاریخ 
 ترخیص به این مبلغ اضافه می شود.

 7837 12ل  797 – 53 سواری پیکان 50
 قابل شماره گذاری

000/000/00 
 –000/825/79هزینه پارکینگ : حدوداً  ایرانا

تاروز  01/10/1200هزینه پارکینگ ازتاریخ 

 .ترخیص به این مبلغ اضافه می شود

 7830 29ج  219 – 19 وانت پیکان 51
 قابل شماره گذاری

000/000/050 
 –000/025/28هزینه پارکینگ : حدوداً  ایرانا

تاروز  01/10/1200هزینه پارکینگ ازتاریخ 
 شود.ترخیص به این مبلغ اضافه می 

 7836 11د  222 – 11 205پژو  58
 قابل شماره گذاری

000/000/850 
 –000/125/77هزینه پارکینگ : حدوداً  ایرانا

تاروز  01/10/1200هزینه پارکینگ ازتاریخ 
 ترخیص به این مبلغ اضافه می شود.

 7834 13ه  593 – 78 205پژو  53
 قابل شماره گذاری

000/000/050 
 –000/025/21پارکینگ : حدوداً هزینه  ایرانا

تاروز  01/10/1200هزینه پارکینگ ازتاریخ 
 ترخیص به این مبلغ اضافه می شود.

 7833 25ص  187 – 72 205پژو  52
 قابل شماره گذاری

000/000/400 
 –000/725/15هزینه پارکینگ : حدوداً  ایرانا

تاروز  01/10/1200هزینه پارکینگ ازتاریخ 
 مبلغ اضافه می شود.ترخیص به این 

 
 
 
 
 



 توضیحات قیمت پايه آدرس نوع مال رديف

محله ،نهاوند  منزل مسکونی 1

روبروی ،دوخواهران 

 امامزاده مهدی

111/311/163/8 

 ريال

 

متر مربع )حدود اربعه قیدشده درسند با ملک معرفی شده مغایرت  50/121مساحت عرصه حدود 
دارد و مالک قبلی اظهارداشته مقداری از عرصه بصورت قولنامه ای به ملک فوق الحاق شده است 

ودر سند موجود نمیباشد بطوریکه راه عبورملک از داخل همان زمین قولنامه ای است( مساحت 
ضمناً ارزش ملک بدون درنظر گرفتن تعهدات و  –متر مربع  310جمعاً حدود  دو طبقه دراعیان 

 دیونی که ممکن است بصورت رسمی و غیر رسمی وجود داشته باشد، برآورد گردیده . 
 
 
 
 

 :کلیه هزينه های جانبي وسائط نقلیه و منزل مسکوني از قبیل

*عوارض ساالنه شهرداری، مالیات مشاغل و هر گونه مالیات و عوارض ديگر، هزينه نقل و انتقال سند و هزينه پارکینگ بر 

*شرکت کنندگان محترم قبل از ارائه هرگونه (      نیستعهده فرد خريدار است . )خالفي وسائط نقلیه برعهده خريدار 

الیاتها و ساير بدهي ها ی خودروها و منزل مسکوني را به دقت از ادارات پیشنهادی در ابتدا استعالمات الزم اعم از م

 .را ارائه نمايند مربوطه اخذ و رويت نموده سپس پیشنهاد خود

از تاريخ  پارکینگ ايرانامحاسبه شده و فقط وسايل نقلیه موجود در  00/00/0000* هزينه پارکینگ ها تا تاريخ 

ه نیز بر عهده فرد خريدار مي باشد. ضمناً هزينه يدک کش نیز بر عهده خريدار است مذکور تا تاريخ ترخیص وسیله نقلی

وسائط نقلیه بصورت خاموش و با فك پالک تحويل خريدار مي گردد و هزينه نقل و انتقال آن به هر جاو مکاني  .*

 هده  فردخريدار است.. وسائط نقلیه ای که فاقد سويیچ هستند ،هزينه مربوطه برع برعهده فردخريدار مي باشد

 00جداگانه بمبلغ  چك بانکي)تضمیني( بهمراه پیشنهادی هر شرکت کننده مي بايست برای هر وسیله نقلیه يك فرم*

که از يك چك تجمیعي برای  بديهي است پیشنهاداتي نمايد .دبیرخانه شورای هماهنگي و تحويل درصد قیمت پايه ضمیمه 

 .دوش اعالم میگرددچند وسیله نقلیه استفاده شده مخ

 


