
 85شماره  آگهي مزايده

يك سازمان دولتي در استان هرمزگان در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميي  

توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و ليست كامل اموال  در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهيت كسي    

 تماس حاصل نمايند. 9داخلي  670با كد   22241333با شماره تلفن اطالعات 

   باب امالک تجاری و مسکونی 21  -فروند لنج  4تعداد: -4

 به  یرهر ا    42صيح  اليي     8از سياعت    5/1/2432لغاييت   03/2/2432روز اداري از تياري     1زمان بازديد: بميدت   -3

   43ح  الي ص 8( از ساعت 5/1/2432روز آخر) رو های تعطرل

 .قابل دریافت می باشد www.dchq.irآدرس اموال جهت با دید در سایتمحل بازديد:  -2

 ساختمان اداری شورا –بندرعحاس  5/1/2432لغايت  03/2/2432روز اداري از تاري  4زمان و محل تسليم پيشنهادات بمدت  -1

 6/1/2432تاري  انصراف: –3

 7/1/2432تاري  بازگشايي پاكات : -0

 27/1/2432زمان اعالم نتايج و عودت چك ضمانت:  -7 

 –در صفحه اصلي  www.dchq.irتوانند به سايت  ضمناً بازديد كنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزايده استانها مي -
 قصه مراجعه نمايند.بخش مزايده، منا -منو اصلي

كليه هزينه هاي جانحي از قحيل: عوارض ساالنه شهرداري، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينه هاي مربوط به  -

 به عهده برنده مزايده خواهد بود .  لنج هاامالک استيجاري ، ساير هزينه ها و هزينه پاركينگ  ودیع برگزاري مزايده ، 

 توجه:

 جهت ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی ضروری  -1

 می باشد.

تهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده و لیست اموال فقط از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس 

WWW.dchq.ir اشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی فرم پیشنهادی و بخش مزایده ، می ب -منواصلی

 .لیست اموال در محیط برگزاری مزایده به صورت فیزیکی تحویل نخواهد شد
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 هرمزگانشورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان   85مزايده    و شناورهایلیست امالک 

 

قیمت پايه  نوع سند اعیان عرصه  آدرس نوع ملک کد

 )ريال(

 توضیحات

 مغازه 4
 

ميناب مجتمع تجاري زيتون الين 

 A 469شقايق پالک

 متر مربع 41/43
 

 متر مربع 41/43
 

  666/966/836/3 تك برگي

ميناب مجتمع تجاري زيتون طحقه  مغازه 3

 )كانال( K 36همکف پالک

محلغ وديعه  666/666/338/2 تك برگي متر مربع 09/47 متر مربع 09/47
 ريال 666/666/266

ميناب مجتمع تجاري زيتون طحقه  مغازه 2

 )كانال( K  36همکف پالک 

محلغ وديعه  666/666/318/1 تك برگي متر مربع99/36 متر مربع99/36
 ريال 666/666/366

ميناب مجتمع تجاري زيتون طحقه  مغازه 1

 )جواهرات( H  86اول پالک 

محلغ وديعه  666/666/323/2 تك برگي متر مربع14/47 متر مربع14/47
 ريال666/666/22

ميناب مجتمع تجاري زيتون الين  مغازه 3

 H 1آناميس طحقه اول پالک 

محلغ وديعه  666/866/421/1 تك برگي مترمربع 68/33 مترمربع 68/33
 ريال666/666/466

ميناب مجتمع تجاري زيتون طحقه  مغازه 0
 )كانال( 34همکف پالک

محلغ وديعه  666/666/943/3 تك برگي مترمربع 24/41 مترمربع 24/41
 ريال666/666/336

-مغازه 7
 مسکوني

ميناب بلوار امام خميني جن  
 پارک ملت مغازه لوازم بهداشتي

مترمربع  68/4460 متر مربع 7/370
با  طحقه 1اعيان در

 يك سند

محلغ وديعه  666/666/383/14 تك برگي
 ريال666/666/366

زمين -مغازه 8
-تجاري
 مسکوني

ميناب شي  آباد بلوار امام خميني 
 جن  بانك صادرات

اعياني مغازه ها  مترمربع 4414
متر مربع  63/478
 902اعياني زمين –

 متر مربع

  666/666/092/91 تك برگي

-انحار-مغازه 9
زمين 
-تجاري
 مسکوني

ميناب شي  آباد بلوار امام خميني 
 سابق 446جن  تعميرگاه 

اعياني مغازه ها و  مترمربع 44/4328
 68/371انحار 

 901مترمربع زمين
 متر مربع

  666/946/310/93 تك برگي

بندرعحاس بلوار امام حسين  مغازه 46
روبروي ورزشگاه كارگران مغازه 

 ابزار فروشي

  666/166/628/0 تك برگي متر مربع 33/37 متر مربع 33/37

بندرعحاس بلوار رسالت شمالي  مغازه 44
روبروي فروشگاه تارا ماركت جن  

 مغازه لوازم التحرير–ميوه فروشي 

  666/366/097/8 تك برگي متر مربع 17/21 متر مربع 17/21

زمين  43
 مسکوني

بندر كنگ كوي قزويني ها خيابان 
 2پروين اعتصامي كوچه ريحانه 
روبروس سالن اجتماعات الغدير 

 انتهاي كوچه

  666/666/111/49 تك برگي مترمربع 63/23 متر مربع 922

شناور باري  42
 چوبي

 666/666/366محلغ  666/666/866    47491اسکله بندر حميران شماره 
ريال هزينه پاركينگ 

 دارد



 

 قابل توجه:

برابر ابالیر  اداره کل حقوقی و اموال بدلرل شروع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی شرکت کنندگان می بایست فرم -2

بخش مزایده ها  WWW.dchq.irشرکت در مزایده  و  لرست اموال مزایده را ا  سایت ستاد مبار ه با مواد مخدر کشور ب  آدرس 

 دریافت نمایند.

و سایر  ، هزین  پارکرنگ شناورهاعوارض ساالن  شهرداری ، ، مالرات مشایل ، نقل و انتقال سند:کلر  هزین  های جانبی  ا  قبرل -1

 عهده برنده مزایده خواهد بود.هزین  های مربوط ب  برگزاری مزایده اموال منقول و یرر منقول  ب  

 در خصوص مرزان عوارض شهرداری و پایانکار و پروان  تجاری   امالک ا  شهرداری استعالم اخذ شود .-0

درصد قرمت پای  ضمرم  و تحویل  23یك فرم پرشنهادی و چك بانکی)تضمرنی( بمبلغ  و شناور ملكهر شرکت کننده می بایست برای هر  -4

 .استفاده شده مخدوش اعالم مرگردد مالدبررخان  شورای هماهنگی نماید . بدیهی است پرشنهاداتی ک  ا  یك چك تجمرعی برای چند 

 امالک مذکور بر عهده برنده مزایده می باشد.   دیع وعتبر و قرارداد امالک استجاری ک  دارای مستاجر می باشد تا پایان قرارداد م-5

بدون هماهنگی با شورای هماهنگی مبار ه با مواد مخدر استان ابل توج  برندگان مزایده: لطفا ًق-6

هرمزگان )حو ه اموال( با توج  ب  تغررر شماره حساب نسبت ب  واریز وج  فروش اقدام ننمائرد،ک  

 واریزی وجود ندارد.امکان با گشت مبالغ 

 

شناور باري  41
 فايحرگالس

 4343اسکله هامون قشم شماره 
 ل -د

تن  33تناژ ناخالص  
 33و تناژ خالص 

 تن

 666/666/166/4محلغ  666/666/666/46 
ريال هزينه پاركينگ 

 دارد

شناور باري  43
 فايحر گالس

 4338اسکله هامون قشم شماره
 ل-د

تن  33تناژ ناخالص  
 40و تناژ خالص 

 تن

 666/666/166/4محلغ  666/666/666/9 
ريال هزينه پاركينگ 

 دارد

شناور باري  40
 چوبي

 310اسکله هامون قشم شماره 
 ل-د

 اوراقی 666/666/431  اوراقی اوراقی

http://www.dchq.ir/

