
 10/0011آگهي 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 ليست  در زمان و محل اعالمي مراجعه واموال متقاضيان مي توانند جهت بازديد  برساند.

منو  – در صفحه اصلي  www.dchq.irبه سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور و توضيحات مربوطه كامل اموال 

 بخش مزايده، مناقصه مراجعه نمايند. -اصلي

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

 باب منزل مسكونی 1و  موتورسیكلتدستگاه  17 دستگاه کامیون ، 1،  دستگاه خودروسبك 73تعداد اموال:.0

 

 15الی 0از ساعت  00/04/1400 لغايت 05/04/1400روز از تاريخ 4 به مدت :زمان بازديد .2

 

کینگ پار-همدان*پارکینگ الوند-همدان *پارکینگ ايرانا– همدان * شورا پارکینگ-خضرمنطقه  –بازديد: همدان  هايمحل .7

ولیعصر پارکینگ -پارکینگ ايثار *مالير-پارکینگ يكتا  * رزن-بهار پارکینگ باباطاهر *–مريانج  پارکینگ ملت*-همدان*مهر

 پارکینگ فجر-پارکینگ وحدت* کوريجان-فیروزان نهاوندپارکینگ کوثر* -مالير*

 

 – خیابان گلزار–ت اداري به آدرس : همدان اساع در 00/04/1400لغايت  05/04/1400زمان و محل تسلیم پیشنهادها : تاريخ .4

 نبش بن بست اول-بوستان مريمنرسیده به 

 

 تا پايان ساعت اداري می باشد . 00/04/1400زمان تسلیم برگ پیشنهادي انصراف در تاريخ .5

 

 می باشد . 17/04/1400 مزايده بوده و اعالم نتايج 00/04/1400روز بازگشايی پاکات .6

 

تعويض  هزينه ،و هرگونه مالیات و عوارض ديگر مالیات مشاغل  از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، کلیه هزينه هاي جانبی .3

)بجز نقلیه ائط مربوط به وس هر گونه هزينه ديگريو )بجز پارکینگ شورا(، هزينه پارکینگ وسائط نقلیه  انتقال سندپالك و 

 بود. به عهده برنده مزايده خواهدو منزل مسكونی خالفی( 

 

 هرگونه هزينه ديگر برعهده شرکت کنندگان است .و عوارض شهرداري و میزان هزينه مالیاتها ازاستعالم  .0

 

برعهده فردخريدار  مكانیوسائط نقلیه بصورت خاموش و با فك پالك تحويل خريدار می گردد و هزينه نقل و انتقال آن به هر   .0

 وسائط نقلیه اي که فاقد سوئیچ بوده ،هزينه مربوطه برعهده خريدار می باشد..است

 

منو  – در صفحه اصلی  www.dchq.irتوانند به سايت  استانها میسايرضمنا بازديد کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزايده 

 .بخش مزايده، مناقصه مراجعه نمايند -اصلی

 

 

 

http://www.dchq.ir/


 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان 0/0011لیست مزايده 

 مدل شماره انتظامي نوع خودرو رديف 
نوع خدمات در شماره 

 گذاری راهور ناجا
 هزينه پارکینگ به تومان–توضیحات  پارکینگ قیمت پايه )ريال(

 تومان 000/561/5هزینه پارکینگ : مهر همدان 000/000/16 تعویض پالک میگردد 6731 11ایران  55د397 پیکان سواری 1

 تومان 000/192 هزینه پارکینگ : الوند همدان 000/000/600 تعویض پالک میگردد 6731 511 - 32632 125متین موتورسیکلت 2

 تومان 000/926/2 هزینه پارکینگ : الوند همدان 000/000/601 اوراقی 6731 22ایران 13س317 پراید 7

 تومان 000/902 هزینه پارکینگ : همدانالوند  000/000/660 تعویض پالک میگردد 6731 511- 53997 125متین  موتورسیکلت 2

 تومان 000/592 هزینه پارکینگ : الوند همدان 000/000/11 تعویض پالک میگردد 6736 511- 75391 125تندر موتورسیکلت 5

 تومان 000/332 هزینه پارکینگ : الوند همدان 000/000/30 تعویض پالک میگردد 6731 511 - 71923 125متینموتورسیکلت  6

 تومان 000/217 هزینه پارکینگ : ملت همدان 000/000/630 تعویض پالک میگردد 6733 511 - 91215 200کویر موتورسیکلت  3

 تومان 000/220/6 هزینه پارکینگ : ملت همدان 000/000/631 تعویض پالک میگردد 6737 11ایران 12س  622 پیکان سواری 1

 تومان 000/956/17 هزینه پارکینگ : ایرانا همدان 000/000/000/6 تعویض پالک میگردد 6733 11ایران 27ن  922 ای ال ایکس پژوپارس 9

 تومان 000/392/9 هزینه پارکینگ : ایرانا همدان 000/000/110 تعویض پالک میگردد 6737 11ایران  39ص626 وانت پیکان 10

 6731 61ایران  61د212 205پژو 11
 تعویض پالک میگردد

 ایرانا همدان 000/000/110
 تومان 000/096/12 هزینه پارکینگ :

 اتاق تعویضی شماره شاسی دستکوب

 6733 31ایران  25ص123 205پژو 12
در صورت تعویض اتاق با 

مجوز راهور خدمات تعویض 
  پالک داده می شود

 ایرانا همدان 000/000/631
 اتاق دو تیکه می باشد . هزینه پارکینگ

 تومان 000/152/10

 

 6731 32ایران  17ه 597 205پژو 17
در صورت تعویض اتاق با 

مجوز راهور خدمات تعویض 
  پالک داده می شود

 ایرانا همدان 000/000/110
 . هزینه پارکینگاتاق دو تیکه می باشد 

 تومان 000/222/2

 تومان 000/611/12هزینه پارکینگ :  ایرانا همدان 000/000/130 تعویض پالک میگردد 6736 71ایران  19ج331 205پژو 12

 تومان 000/791/17هزینه پارکینگ :  ایرانا همدان 000/000/31 تعویض پالک میگردد 6736 57ایران  11ل393 پیکانسواری   15

 تومان 000/096/12هزینه پارکینگ :  ایرانا همدان 000/000/370 تعویض پالک میگردد 6737 11ایران  21ص  353 205پژو 16

 تومان 000/617هزینه پارکینگ :  مریانج باباطاهر 000/000/31 تعویض پالک میگردد 6731 511 - 22921 150متین موتورسیکلت 13

 تومان 000/617هزینه پارکینگ :  مریانجباباطاهر  000/000/30 تعویض پالک میگردد 6731  511 – 26191 125متین موتورسیکلت 11

 - شورا 000/000/610 تعویض پالک میگردد 6731 511 - 25312 200ساوین  موتورسیکلت 19

 - شورا 000/000/700 تعویض پالک میگردد 6731 11ایران  79ج117 3ایکس سمند 20

 - شورا 000/000/110 تعویض پالک میگردد 6730 21ایران  25ه622 205پزو 21

 - شورا 000/000/130 تعویض پالک میگردد 6730 11ایران  36د119 205پژو 22

 - شورا 000/000/710 تعویض پالک میگردد 6737 21ایران  59د266 وانت پیکان 27

 - شورا 000/000/310 تعویض پالک میگردد 6731 71ایران  91ج  562 205پژو  22

 - شورا 000/000/711 تعویض پالک میگردد 6731 11ایران  21س  331 پراید 25

 6733 11ایران 93ط719 206پژو 26

 تعویض پالک میگردد

 یکتا بهار 000/000/110

قسمممت راسممت اتمماق بازسممازی شممده و  
شمممماره اتممماق توسمممی نماینمممد ی و   
مجوزراهورروی کمم  و صمندلی ب م     

 ح   ردیده است
 تومان 000/572/2هزینه پارکینگ: 

 تومان 000/716/10هزینه پارکینگ:  یکتا بهار 000/000/101 تعویض پالک میگردد 6731 11ایران  62ن169 205پژو 23

 6733 99ایران  25د  199 پراید 21

بشرط تعویض اتاق در 
و مجوز نمایند ی مجاز 

 فیروزان 000/000/11 تعویض پالک میگرددراهور

اتاق دو تیکه ممی باشمد و بما توبمه بمه      
، مممدل پممایین خممودرو و قیمممت اتمماق   

و قیمممت  بممرای بازسممازی توبیممه نممدارد

هزینمه  .اسمت  لحما  شمده   اوراقبرای 

 تومان 000/332/5پارکینگ:

29 
 کامیون باری بادسان

 6731 67ایران  12ع761 تن 1 – 12بی  1
 تعویض پالک میگردد

 کوثر مالیر 000/000/700/1
میون با انجام رویه قانونی موتور کا
  ردیده وشماره دستکوب میباشد تعویض

 تومان 000/520/27.هزینه پارکینگ: 

 تومان 000/502/6هزینه پارکینگ :  کوثر مالیر 000/000/610/6 تعویض پالک میگردد 6737 21ایران  66ب965 ای ال ایکس پژوپارس 70

 تومان 000/121/17 هزینه پارکینگ : کوثر مالیر 000/000/610 تعویض پالک میگردد 6731 21ایران  21ب722 سمند 71

 تومان 000/390/5 هزینه پارکینگ : کوثر مالیر 000/000/710 پالک میگرددتعویض  6736 29ایران 71ط362 پراید 72



 تومان 000/631/6 هزینه پارکینگ : کوثر مالیر 000/000/100 تعویض پالک میگردد 6736 16ایران  13ص773 پراید 77

 تومان 000/111/10 پارکینگ :هزینه  کوثر مالیر 000/000/730 تعویض پالک میگردد 6737 71ایران   62ج  723 پراید 72

 تومان 000/570/17 هزینه پارکینگ : کوثر مالیر 000/000/10 تعویض پالک میگردد 6731 21ایران  39ج  911 پیکان سواری 75

 تومان 000/136/1 هزینه پارکینگ : کوثر مالیر 000/000/30 تعویض پالک میگردد 6731 511 - 52167 200ساوین  موتورسیکلت 76

73 
 سمند

 

 6733 51ایران  17ب  597
 تعویض پالک میگردد

000/000/110 
 تومان 000/026/5 هزینه پارکینگ : کوثر مالیر

 تومان 000/730/1 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/110 تعویض پالک میگردد 6733 21ایران  56ج111 پراید 71

 تومان 000/230/2 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/330 تعویض پالک میگردد 6730 23ایران  25ق271 درب 2 پاترولنیسان  79

 تومان 000/166/3 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/331 تعویض پالک میگردد 6730 10ایران  32ل653 وانت زامیاد 20

 تومان 000/316/3 هزینه پارکینگ : مالیرولیعصر  000/000/611 تعویض پالک میگردد 6733 71ایران  11ط253 پراید 21

 تومان 000/661/2 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/30 تعویض پالک میگردد 6733 21ایران  56ل  913 پیکان سواری 22

 تومان 000/062/1 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/10 تعویض پالک میگردد 6730 291 - 29292 125شهباز موتور سیکلت 27

 تومان 000/071/1 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/71 تعویض پالک میگردد 6733 291 - 23171 125پرند موتور سیکلت 22

 تومان 000/165 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/6 اوراقی 6731 1سنندج  1136 125متین  موتور سیکلت 25

 تومان 000/675 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/11 تعویض پالک میگردد 6731 291 - 21227 125هیرمند سیکلتموتور 26

 تومان 000/166/1 هزینه پارکینگ : ولیعصر مالیر 000/000/660 تعویض پالک میگردد 6730 21ایران  12ل  251 پراید 23

 تومان 000/316/12 هزینه پارکینگ : کوریجان 000/000/110 میگرددتعویض پالک  6733 55ایران  25ه 272 پژوپارس 21

 تومان 000/122/2 هزینه پارکینگ : رزن 000/000/630 تعویض پالک میگردد 6737 61ایران  21ب352 205پژو 29

 تومان 000/010/11 هزینه پارکینگ : رزن 000/000/16 تعویض پالک میگردد 6736 21ایران  39ج972 سواری پیکان 50

 تومان 000/202/5 هزینه پارکینگ : رزن 000/000/611 تعویض پالک میگردد 6731 71ایران  55ه126 205پژو 51

 

 توضیحات قیمت پايه آدرس نوع مال رديف
محله  –نهاوند  منزل مسكونی 52

 –دوخواهران 

روبروي امامزاده 

 مهدي

111/311/828/8 

 ريال

 

 )حدود اربعه قیدشده درسند با ملك معرفی متر مربع 31/030مساحت عرصه حدود 

اظهارداشته مقداري از عرصه بصورت قولنامه اي به  یشده کمی مغايرت دارد و مالك قبل

 در دو طبقهمساحت اعيان  ملك فوق الحاق شده است ودر سند موجود نمیباشد(

ضمناً ارزش ملك بدون درنظر گرفتن تعهدات و  –متر مربع  801جمعاً حدود 

 . ديوني كه ممکن است بصورت رسمي و غير رسمي وجود داشته باشد ، مي باشد

 

 :کلیه هزینه های بانبی وسائی ن لیه و منزل مسکونی از قبیل

ایی که درپارکینگ شورا *بوارض ساالنه شهرداری، مالیات مشاغل و هر  ونه مالیات و بوارض دیگر، هزینه ن ل و انت ال سند و هزینه پارکینگ وسائی ن لیه )بجزآنه

 (نیستمی باشد( بر بهده فرد خریدار است . )خالفی وسائی ن لیه بربهده خریدار 

ونه پیشنهادی در ابتدا استعالمات الزم ابم از مالیاتها و سایر بدهی ها ی خودروها و منزل مسکونی را به دقت از ادارات *شرکت کنند ان محترم قبل از ارائه هر 
 خودرا ارائه نمایند. مربوطه اخذ و رویت نموده سپس پیشنهاد

ترخیص وسیله ن لیه نیز بر بهده فرد خریدار می باشد. ضمناً هزینه محاسبه شده و بدیهی است از تاریخ مذکور تا تاریخ  70/07/1200* هزینه پارکینگ ها تا تاریخ 
 یدک کش نیز بر بهده خریدار است .

. وسائی ن لیه ای که  وسائی ن لیه بصورت خاموش و با ف  پالک تحویل خریدار می  ردد و هزینه ن ل و انت ال آن به هر باو مکانی بربهده فردخریدار می باشد *
 ،هزینه مربوطه بربهده  فردخریدار است.فاقد سوییچ هستند 

دبیرخانه و تحویل درصد قیمت پایه ضمیمه  10بدا انه بمبلغ  چ  بانکی)تضمینی( بهمراه پیشنهادی هر شرکت کننده می بایست برای هر وسیله ن لیه ی  فرم*
 .یه استفاده شده مخدوش ابالم میگرددکه از ی  چ  تجمیعی برای چند وسیله ن ل بدیهی است پیشنهاداتی نماید .شورای هماهنگی 


