
 1/1011شماره  آگهي مزايده

در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي بهه رهروب برسهاند     خراسان رضویيك سازمان دولتي در استان

متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريارت ررم شرايط شركت در مزايده و ليسهت كامهل امهوال در زمهان و معهل اع مهي       

 تماس حاصل نمايند 830با كد  50676883اط عات با شماره تلفنمراجعه و يا جهت كسب 

 

 دستگاه انواع خودرو سبك ، سنگين 53تعداد  -0

 قابل دريارت مي باشد(www.dchq.irباب ملك)آدرس ام ك جهت بازديد در سايت  3تعداد   -2

 05:88الي80:58از ساعت  25/5/0588لغايت   22/5/0588از تاريخ   روزاداري3بمدت زمان بازديد:

)وسهاطط  بعد از باسکول دهقان خیابان اول سمم  راسم       –جاده شهرک صنعتی فردوسی  –بعد از پیچ ساغروان  –جاده چناران 52کیلومتر محل بازديد:

 نقليه (

 13:11الی 0:31می باشد. ساعت  محل پارکينگدر 40/3/1011شنبهتادو: زمان و محل تسليم پيشنهادات

 در محل دبیر خانه شورا واقع در : 42/3/1011سه شنبهوقت اداري تا پايان: زمان انصراف-1

 برابر فرمت مخصوص می باشد. 33نبش رودکی  3پیروزی  -بلوار پیروزی

 31/3/1011:  زمان اعالم نتايج-4

در  www.dchq.irتوانند به سايت  ضمنا بازديد كنندگان معترم جهت اط ع از زمان مزايده استانها مي

 بخش مزايده، مناقصه مراجعه نمايند  -منو اصلي –صفعه اصلي 

 

و نقل و انتقال سند و سهم کليه هزينه های جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفي، ماليات مشاغل 

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. اموال منقول و غير منقولهزينه های مربوط به برگزاری مزايده

 

استفاده از ماسک، دستکش و رعايت دستورالعمل های بهداشتي به منظور پيشگيری از شيوع ويروس کرونا در کليه مراحل مزايده * 

 اجباری مي باشد 

http://www.dchq.ir/
http://www.dchq.ir/


 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی  1/1011ليست خودروهای مطرح در مزايده   الف : 

 توضيحات قيمت پايه )ريال( وضعيت مدل شماره انتظامي نوع خودرو کد
  000/000/000/11 قابل سرویس دهی 1931 62-11ع983 کامیون کشنده ماز 1

 فاقد پالکت مشخصات-دانگ مشاعی 9 000/000/100/7 قابل سرویس دهی 6008 16-66ع171 کامیون کشنده دانگ فنگ 6

  000/000/100/60 قابل سرویس دهی 6011 11-76ع167 کشنده رنو با کفی 9

  000/000/000/1 اوراقی - هرات ل-68116 مان افغانی شندهک 1

  000/000/700/1 اوراقی 1379 96-11ع183 کامیون باری چوبی بنز 1

  000/000/100/1 اوراقی 1321 1016801ش م: کامیون باری چوبی بنز 2

  000/000/900 اوراقی - 1919169ش ش: کانتینر 7

  000/000/600/2 اوراقی - هرات-11992 کشنده بنز اکتروس 8

  000/000/200 اوراقی - هرات-11992 نیمه یدک کفی 3

  000/000/100/1 اوراقی - هرات ل-66692 کشنده مان افغانی 10

  000/000/100/9 اوراقی - هرات-61713 کشنده مان افغانی 11

  000/000/000/10 قابل سرویس دهی 6017 16-61ب827 بی ام و 16

  000/000/000/67 قابل سرویس دهی 6017 16-97ج981 بی ام و 19

  000/0000/600/1 قابل سرویس دهی 1981 92-11د311 زانتیا 11

  000/000/110 قابل سرویس دهی 1987 16-17ن731 30رنو ال  11

  000/000/610 اوراقی - هرات ل-1116 تویوتا کروال افغانی 12

  000/000/610 اوراقی - هرات-1616 تویوتا کروال افغانی 17

  000/000/110 قابل سرویس دهی 1981 71-11م399 پژو پارس 18

در صورت –سیلندر کامال ترکیده -موتور تعویضی 000/000/900 دهیقابل سرویس  1981 71-23د119 101پژو  13

نصب سیلندر نو در نمایندگی مجاز بعهده 

 خریدار

  000/000/610 قابل سرویس دهی 1981 16-81ن118 101پژو  60

  000/000/600 قابل سرویس دهی 1981 81-16س213 101پژو  61

  000/000/210 قابل سرویس دهی 1983 96-88م186 101پژو  66

  000/000/110 قابل سرویس دهی 1988 16-16ق967 101پژو  69

  000/000/700 قابل سرویس دهی 1930 16-29و393 101پژو  61

  000/000/180 قابل سرویس دهی 1983 23-67ل689 101پژو  61

  000/000/970 قابل سرویس دهی 1981 16-88ب118 101پژو  62

  000/000/710 قابل سرویس دهی 1936 81-37د796 101پژو  67

  000/000/300 قابل سرویس دهی 1939 33-21د812 101پژو  68

  000/000/660 قابل سرویس دهی 1980 96-81ص972 602پژو  63

  000/000/680 قابل سرویس دهی 1987 71-81ب188 پژو روآ 90

صورتیکه در نمایندگی مجاز با فاکتور معتبر در  000/000/210 قابل سرویس دهی 1930 16-18ه323 سمند 91

 موتور تعمیر و تعویض گردد

  000/000/110 قابل سرویس دهی 1930 71-91ص292 سمند 96

 تغییر رنگ به سفید روغنی-موتور تعویضی 000/000/610 قابل سرویس دهی 1986 16-67د311 سمند 99

 تغییر رنگ به سفید روغنی 000/000/900 قابل سرویس دهی 1989 11-11ج716 سمند 91

 تغییر رنگ به سفید  000/000/900 قابل سرویس دهی 1986 مشهد-82ج631 سمند 91

  000/000/910 قابل سرویس دهی 1982 96-21ن171 پراید 92

  000/000/270 قابل سرویس دهی 1937 96-27ق393 سایپا 97

  000/000/900 قابل سرویس دهی 1982 16-76ب111 پراید 98

  000/000/900 قابل سرویس دهی 1981 92-73ن868 پراید 93

  000/000/100 قابل سرویس دهی 1988 92-99و173 پراید 10



  000/000/910 قابل سرویس دهی 1981 81-93ص178 پراید 11

  000/000/10 اوراقی 1973 81-29ب878 پیکان سواری 16

  000/000/110 قابل سرویس دهی 1986 96-76م161 پیکان سواری 19

  000/000/80 قابل سرویس دهی 1982 96-13ه126 پیکان وانت 11

  000/000/70 اوراقی 1980 11تهران-62ب181 پیکاپ وانت 11

 
 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی  1/1011مطرح در مزايده    امالکليست :  ب

نوع  اعيان عرصه  آدرس نوع ملک کد

 سند

 توضيحات قيمت پايه )ريال(

متری  100واقع در-مشهد زمین 12

نبش کوچه -7خ کشاورز –

قطعه –سوم سمت راست 

6 

 مترمربع  100حدود مساحت  000/000/290/1 قولنامه ای - 

و  16بین امامت -مشهد مسکونی/تجاری 17

 161تا160پالک – 11
 - مشاعی

 قولنامه ای

000/000/000/31 
 متر مربع 31مغازه همکف   

 متر مربع 70زیر زمین         

 متر مربع 80منزل مسکونی 

دارای یک باب مغازه و زیر 

زمین فاقد پایانکار ، مشاعی ، 

فاقد پروانه تجاری و فاقد 

صورتجلسه تفکیک و دارای 

 بدهی معوقه 

خ -طرق-مشهد مسکونی/تجاری 18

 16بین پیشه -7کارافرین

 11و

دارای دو درب مغازه به  000/000/900/16 قولنامه ای - متر مربع 110

متر مربع  80مساحت حدود 

بصورت تجاری دائم و یک 

گاراژ با کاربری صنعتی و 

دارای بدهی و –کارگاهی 

 رهن بانک

-بلوار دانش آموز-مشهد مسکونی 13

-91و  63بین دانش آموز

 11پالک

متر  32در حدود 

 مربع

 مشاعی

مترمربع  11/27مکف طبقه ه 000/000/110/11 قولنامه ای 

فاقد پروانه  -بصورت مغازه 

 تجاری و دارای بدهی معوقه

-7خ شهدای-چناران مسکونی 10

طبقه -1انتهای کوچه

 همکف

 16در حدود  مترمربع 21در حدود 

 مترمربع
  000/000/380 قولنامه ای

 

 

 قابل توجه:

برابر اب غيه اداره كل حقوقي و اموال بدليل شيوع ويروس كرونا و رعايت پروتکل های بهداشتي شركت كنندگان مي بايست ررم شهركت  -0

 ده ها دريارت نمايند بخش مزاي WWW.dchq.irدر مزايده  و  ليست اموال مزايده را از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور به آدرس 

عوارض ساالنه شهرداری ، خالفي ، ماليات مشاغل ، نقل و انتقال سند و ساير هزينه های مربوط به برگزاری مزايده اموال :کليه هزينه های جانبي  از قبيل -4

 منقول و غير منقول  به عهده برنده مزايده خواهد بود.

 باشد. هوشمند خودروهای سنگين بعهده خريدار مياستعالم و پيگيری در امور در خصوص کارت  -3

دقت از  شرکت کنندگان محترم قبل از ارائه هرگونه پيشنهادی در ابتدا استعالمات الزم اعم از خالفي مالياتها و ساير بدهي ها ی خودروها  را به -0

 ادارات مربوطه اخذ و رويت نموده سپس پيشنهاد خودرا ارائه نمايند.

 ان عوارض شهرداری و پايانکار و پروانه تجاری   امالک از شهرداری استعالم اخذ شود .در خصوص ميز-2

http://www.dchq.ir/


بوده و بر اساس بخشنامه صادره از سوی پليس راهور ناجا جهت تعويض پالک خودروهای واگذاری ستاد مبارزه با مواد مخدر نيازی به پرداخت خالفي ن-6

 شود. رساني ميبدون پرداخت هزينه خالفي به خودروها خدمات 

درصد قيمت پايه ضميمه و تحويل دبيرخانه  11هر شرکت کننده مي بايست برای هر وسيله نقليه يک فرم پيشنهادی و چک بانکي)تضميني( بمبلغ  -7

 .شورای هماهنگي نمايد . بديهي است پيشنهاداتي که از يک چک تجميعي برای چند وسيله نقليه استفاده شده مخدوش اعالم ميگردد

به منظور ورود به محوطه مزايده استفاده از ماسک ، دستکش، رعايت فاصله اجتماعي  و اقالم شخصي مانند  -0

 لوازم التحرير ضروری و الزامي مي باشد.

پرداخت خالفي براساس بخشنامه صادره از سوی پليس راهور ناجا جهت تعويض پالک خودروهای سنگين واگذاری ستاد مبارزه با مواد مخدر نيازی به  -9

 نبوده و بدون پرداخت هزينه خالفي به خودروها خدمات رساني مي شود .

شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان  121- 30767112کننده محترم در صورت داشتن هرگونه پيشنهاد و يا انتقاد در مورد برگزاری مزايده با شماره تلفن  شرکت

 روش اداره کل اموال و داراييها ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح نماييد.اداره ف 141-07364331رضوی و يا

 کليه خودروها بدون الشه پالک انتظامي تحويل خريدار ميگردد. 

 

 

 


