
 1/044مزايده عمومي 

يك سازمان دولتي در نظر دارد اموال مشروحه ذيل خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند متقاضياان ميي اوان يد  بيز بازدييد و      

 اماس 3داخلي 64063333680دريافز فرم شرايط شركز در مزايده در زمان و محل اعالمي مرا عه و يا  بز كسب اطالعات با شماره الفن

 حاصل نماي د. 

 دستگاه مواورساکلز. 1و  دستگاه خودرو38اعداد -1

 يك باب ملك باغي روستای نقوسان. -3

 دوشننه   لغايييز روز 33/40/1044مننو    شننه   روز كيياری از روز 3 زمييان بازديييد و اسييلاه داشيي بادات  بييه مييدت  -3

الی    8 مي باشد. سياعز ستای سوار آباد  اده اراک به خمان ابتداری رو 4واقع در كالومتر   محل پا کیهگ در 30/40/1044

13 . 
 فرمز مخصوص مي باشد.در محل داركا گ برابر 32/62/1866مورخ  دوش بهااريخ دريافز انصراف اا دايان وقز اداری روز  -8

 مي باشد. 30/2/1866بازگشايي داكات  ااريخ  -2

 داركا گ شورا. -ستای سوار آبادابتدای رو -به خمان اراک اده  4كالومتر محل بازديد و اسلاه داش بادات    -0

 -م يو اصيلي   –در صيفحه اصيلي    www.dchq.irاوان د به سيايز   ضم ا بازديد ك  دگان محترم  بز اطالع از زمان مزايده استانبا مي

 بخش مزايده، م اقصه مرا عه نماي د.

شاوع ويروس كرونا و رعايز درواکل های ببداشتي شركز ك  يدگان ميي بايسيز فيرم      برابر ابالغاه اداره كل حقوقي و اموال بدلال -7

)و ود ب  سناي    بخش مزايده ها دريافز نماي د. WWW.dchq.irشركز در مزايده را از سايز ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور به آدرس 

 ( دانلود  فرم پیشههاد شرک  د  مزايده خود و )اصالحي –بخش مزايده ها –ستاد م ا زه با مواد مخد  کشو  

اره گذاری اوسط خريداران خودرو ها بدون دالک انتظامي و برابر ضوابط و مقررات  اری احويل خريدار خواهد شد، اا نسبز به شم-4

 گردد.اقدام 

ری ، مالاات مشاغل و نقل و انتقال س د و هزي ه های مربيو  بيه برگيزاری    های  انبي از قبال   عوارض ساالنه شبردا كلاه هزي ه-9         

 مزايده به عبده برنده مزايده خواهد بود. 

و بيرش اايا ، شاسيي و    محل پا کیهگ بصو ت قطعات مهفصنل   خودروهای اوراقي دس از مشخص شدن برنده مزاييده در  -16

شهام  های صاد ه از سنوی  اهنو  و ا ا ن  نامن  از پلنی       بخصرفاً با رعايز كامل  و...... مخدوش نمودن محکوكات

 برندگان احويل خريدار مي گردد.  اهو توسط

استعالم در مورد كارت هوشم د خودروهای س گان و داگاری اعويض ااا ، اعويض مواور، اعويض رنگ، اخذ دالكز و... به همراه كلاه -11

 باشد. هزي ه های مربوطه به عبده خريدار مي

 .ورود به داركا گ صرفا با ماسك و رعايز درواکل های ببداشتي امکان دذيرمي باشد-13   

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


        

 مزايده شو ای هماههگي م ا زه با مواد مخد  استان مرکزی

 30/40/1044    الي 33/40/1044   تا يخ 

 قیمت مدل شماره انتظامي نوع خودرو رديف
قابل سرويس 

 دهي
 توضیحات

 -فاقد حك –ااا  اعويضي    666/666/966 1696 14ايران  63ص sd 074 360دژو  1

   666/666/406 1692 81ايران  46س 733 360دژو  3
 
 

   666/666/486 1696 64ايران  00م 608 612ام و ی ام  6

 .مواور اعويضي نااز به سار مراحل قانوني دارد
 
 

   666/666/626 1646 77ايران  28ی 696 زانتاا 8
 
 

 شرايط  اورا  برابر بخش امه های راهور مي باشد. ياوراق 666/666/76 1641 79ايران  08ص 906 360ژو د 2

    666/666/796 1692 44ايران  63م  438 360دژو  0

    666/666/136 1640 86ايران  93م  984 درايد 7

    666/666/146 1644 29ايران  33د 280 درايد 4

   666/666/796 1690 27ايران  72و 342 ساي ا 9
برابر نامه دبارخانه فك رهن شده اسز در -ره ي 

 صورت بروز مشکل در آي ده با خريدار مي باشد.

 اصادفي.   666/666/066 1698 81ايران  87  297 862دژو  16

    666/666/796 1644 22ايران  92 ه 360SD 164دژو  11

 شرايط  اورا  برابر بخش امه های راهور مي باشد. اوراقي 666/466/34 1643 فاقد دالک دژو آردی 13

 اوراقي 666/466/34 1670 87ايران  40ج  889 درايد 16
اوراقي شرايط  اورا  برابر بخش امه های راهور مي 

 باشد.
 

   666/666/647 1692 27ايران  21و  430 111درايد  18
برابر نامه دبارخانه فك رهن شده اسز در  -ره ي

 بروز مشکل در آي ده با خريدار مي باشد. صورت

 شرايط  اورا  برابر بخش امه های راهور مي باشد. اوراقي 666/266/61 1679 81ايران  21  741فاقد دالک. 862دژو  12

    666/666/787 1696 فاقد دالک سم د 17

 -فاقد كامپاوار   666/666/186 1641 فاقد دالک ماااز 14

    666/666/196 1641 10ايران  94 711الک.فاقد د 862دژو  19

    666/666/166 1646 81ايران  67ص160فاقد دالک. 862دژو  36

    666/666/196 1641 06ايران 28س031فاقد دالک. 862دژو  31

   666/666/336 1646 61ايران  38س236فاقد دالک. 862دژو  33
شماره مواور دستکوب دس از سار مراحل قانوني 

 شماره گذاری دارد.امکان 

    666/666/866 1646 فاقد دالک ناسان وانز 36



    666/666/386 1640 87ايران  98ج  737 دژو دارس 38

 اوراقي 666/766/3 1646 فافد دالک مواور ساکلز 32
شرايط  اورا  برابر بخش امه های راهور  -اوراقي

 مي باشد.

 

 قیمت وضعیت سند توضیحات ملک باغي رديف

 روستای نقوصان-متر  1212اژ متر -فاقد برق -فاقد آب–باغي  زمین 30
در صورت بروز مشکل با اهالي و 

 .اختالف رفع آن با خريدار مي باشد
 000/713/111/1 سند دار

 

 -م يو اصيلي   –در صيفحه اصيلي    www.dchq.irاوان يد بيه سيايز     بازديد ك  دگان محترم  بيز اطيالع از زميان مزاييده اسيتانبا ميي      -

 بخش مزايده، م اقصه مرا عه نماي د.

دوشننه    لغايييز روز 33/40/1044شننه   مننو    روز كيياری از روز 3 زمييان بازديييد و اسييلاه داشيي بادات  بييه مييدت   -   

باشيد.  ميي   جیدر  ا ا  هیخ ینیاب اه یراس  و ی دس  یتا   هیدر        8واقی  ر  لویتر      محل پا کیهنگ   در 30/40/1044

 .13ال   8 ساعز
در محييل دبايير خانييه شييورا در خاابييان شييريعتي روبييروی 36/2/1866مييورخ  دوشيي بهايياريخ دريافييز انصييراف اييا دايييان وقييز اداری روز -

 ب زين برابر فرمز مخصوص مي باشد.دمپ 

)و ود بن  سناي  سنتاد     در مزايده از سايز سيتاد مبيارزه بيا ميواد مخيدر كشيور و مدالعيه دقايق فيرم ميذكور          د ياف  فرم شرک  -

 ( دانلود  فرم پیشههاد شرک  د  مزايده خود و )اصالحي –بخش مزايده ها –م ا زه با مواد مخد  کشو  

خودرو ها بدون دالک انتظامي و برابير ضيوابط و مقيررات  ياری احوييل خرييدار خواهيد شيد، ايا نسيبز بيه شيماره گيذاری اوسيط                -   

 خريداران اقدام گردد.

هييای  ييانبي از قباييل   عييوارض سيياالنه شييبرداری ، مالاييات مشيياغل و نقييل و انتقييال سيي د و هزي ييه هييای مربييو  بييه    هكلاييه هزي يي- 

 برگزاری مزايده به عبده برنده مزايده خواهد بود.

بصنو ت قطعنات   توسنط نمايهنده  اهنو      محنل پا کیهنگ   خودروهای اوراقي دس از مشخص شدن برنده مزاييده در   -

...... صيرفاً بيا رعاييز كاميل     سيوراخ كيردن مواور،گاربکس،ديفرانسيال و   شاسيي و مخيدوش نميودن محکوكيات و     و برش اايا ، مهفصل  

برنيدگان احوييل خرييدار ميي      خشهام  های صاد ه از سنوی  اهنو  و ا ا ن  نامن  از پلنی   اهو توسنط      آخرين ب

 گردد.

ويض موايور، اعيويض رنيگ، اخيذ دالكيز و... بيه       استعالم در ميورد كيارت هوشيم د خودروهيای سي گان و داگايری اعيويض اايا ، اعي         -

 باشد. همراه كلاه هزي ه های مربوطه به عبده خريدار مي

 .ورود به داركا گ صرفا با ماسك و رعايز درواکل های ببداشتي امکان دذيرمي باشد-
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