
 

 

 

 16/6046آگهی مزایده شماره 

 

یک سازمان دولتی  د  سسیتان ستایتان و چستاایتان د  داید دس د سمیتسح مذیدوخو  یی   یتد          

 س سز طدیی  ماسیییعم مییتم  چ ییدون چدسیادع متما ییتان می   تسددییع  دیی چازدیییع و د یا ییی      

 دم شدسیط شدکی د  ماسییعم د  زمیان و م ی  سم می  مدس  یو و ییا  دیی کای  سط میا           

  یاس خاص  دیایدع . 421و 444و 443دس س   311-01441443شیا م  س ن های  چا

 

 ،سنگین و موتورسیکلتدستگاه خودرو سبک 171تعداد   -1

 و يا با مراجعه حضوري قابل دريافت مي باشد . (    www.dchq.irدر سايت  ملک) آدرس   ب مغازه تجاریبا 1تعداد    -2

از  10/60/1161لغاوااات  11/60/1161روز اداری از تاااارو   3زمااااا بازدواااد و اراناااا  یهااان ادا  باااا ماااد       

 11الی  8ساعت 

  11/60/1161اعالم نتاوج        11/60/1161بازگهاوی  اکا      17/60/1161تارو  انصراف   

جنا  تیا     –مساارربری   روباروی ترمیناا    -کمربنادی ها ید کالنتاری    –محل بازدود خودروهاا  زاهاداا    -3

 تکاوری سپاه سلماا

کستو هایدو های  ادب  سز قبت : متس ض ساالدو شدددس ی، مالتا  مذاغ  و دم  و سدتماح سدع و سدم هایدو های مدچتط چو چدگاس ی 

ماح آن سز م   پا کتدگ  اچجای  و دم  و سدت ماسیعم سمتسح مدمتح چو مدعم چددعم ماسیعم  تسهع چتد. تد و  اقع پ ک   تی  م  گددد و

 چو مدسکا شیا م گذس ی د  کستو دماط کذت  چد مدعم  دیعس  م  چاشع.

 مالحضات مهم!!!

 می گردند. انجام برابر دستورالعمل راهورکز اسقاط و امردر  و اسقاطی خودروهای اوراقی

 ده مزایده می باشد.و هزینه انتقال خودرو به مرکز اسقاط بر عهده برنو اسقاط کلیه هزینه های اوراق 

 به منظور ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی ضروری می باشد.

 -(  منوو اصولی  www.dchq.irتهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فقط از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس )

فرم پیشنهادی در محیط برگزاری مزایده به صوورت فیزیکوی   زایده، می باشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی بخش م

 تحویل نخواهد شد.

 

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


 16/6046لیست خودروهای مطرح در مزایده شماره الف :
 کد

 خودرو

 توضیحات قیمت پایه )ریال( وضعیت رنگ مدل شماره انتظامی نوع خودرو

  666/666/066/1 قابل سرووس دهی سفید 1387 91-18ع111 سوزوکامیونت او 1

  666/666/966/1 اوراقی طوسی 1181 17-11ع703 کهنده اسکانیا 1

کهنده ماک  3

 نارنجی 1179 17-13ع111 باکانتینر
  666/666/666/9 قابل سروویس دهی

  666/666/366/1 قابل سرووس دهی سفید 1310 83-11ع118 کامیونت روتوا 1

 تانکر دست ساز 666/666/966 اوراقی سفید  ت راا11ط391 تانکر نفتی 9

  666/666/166/1 قابل سرووس دهی سفید 1388 93-10 181 زانتیا 0

  666/666/166 اوراقی سفید 1380 10-87ج701 زانتیا 7

  666/666/666/1 قابل سرووس دهی خاکستری 1388 19-13ج711 زانتیا 8

  666/666/066/1 قابل سرووس دهی سفید 1381 09-87ق111 زانتیا 1

  666/666/366/1 قابل سرووس دهی نقره ای 1381 11-90ص181 زانتیا 16

  666/666/166/1 قابل سرووس دهی سفید 1387 19-88ج791 زانتیا 11

  666/666/796/1 قابل سرووس دهی سفید 1381 93-39ب311 زانتیا 11

  666/666/066/1 قابل سرووس دهی فیدس 1388 81-17ص711 زانتیا 13

11 

 نقره ای 1383 11-11م991  ژو  ارس
 666/666/186 اوراقی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

19 

 نقره ای 1381 89-18ص311  ژو  ارس
 666/666/396 قابل سرووس دهی

قانونی و موتور تعووض  س از سیر مراحل 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/866/1 قابل سرووس دهی سفید 1310 19-91 830  ژو  ارس 10

17 

 نقره ای 1383 91-17ب173  ژو  ارس
 666/666/166 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/196 اوراقی سفید  19-78ج131 و  ارس ژ 18

  666/666/766 قابل سرووس دهی سفید 1380 71-18ه138  ژو  ارس 11

  666/666/166 اوراقی نقره ای 1381 11-91 990  ژو  ارس 16

  666/666/966 قابل سرووس دهی خاکستری 1381 13-01ق119 سمند 11



11 

 سفید 1388 71-08ا711 سمند
 666/666/966 ووس دهیقابل سر

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/366 قابل سرووس دهی نقره ای 1380 89-11س331  راود 13

  666/666/166 قابل سرووس دهی نقره ای 1381 19-31س381  راود 11

  666/666/966 وس دهیقابل سرو سفید 1388 19-19 111  راود 19

  666/666/936 قابل سرووس دهی سفید 1316 19-11ص111  راود 10

  666/666/016 قابل سرووس دهی سفید 13316 89-83س071  راود 17

  666/666/366 قابل سرووس دهی سفید 1388 89-11س110  راود 18

  666/666/066 قابل سرووس دهی سفید 1316 89-11س919  راود 11

  666/666/166 قابل سرووس دهی سبز 1388 19-11م111  راود 36

  666/666/866 قابل سرووس دهی سفید 1319 71-11ا031  راود 31

31 

 خاکستری 1319 19-10ط810 169 ژو 
 666/666/896 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/986 قابل سرووس دهی نقره ای 1381 89-81د011 169و  ژ 33

  666/666/166 قابل سرووس دهی نقره ای 1317 19-18ا711 169 ژو  31

  666/666/116 اوراقی نقره ای 1383 19-71ج111 169 ژو  39

  666/666/166 قابل سرووس دهی نقره ای 1316 19-10د113 169 ژو  30

37 

 نقره ای 1311 19-01ق171 169 ژو 
 666/666/096 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/196 قابل سرووس دهی نقره ای 1389 19-71 911 169 ژو  38

  666/666/166 اوراقی سفید 1316 89-10د111 169 ژو  31

16 

 نقره ای 1381 11-11ب098 169 ژو 
 666/666/316 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

11 

 نقره ای 1311 19-01د110 169 ژو 
 666/666/906 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/066 قابل سرووس دهی نقره ای 1381 19-98د797 169 ژو  11

  666/666/166 اوراقی نقره ای 1388 19-00ج193 169 ژو  13

  666/666/116 قابل سرووس دهی کرم 1389 89-11ص110 169 ژو  11



  666/666/966/1 قابل سرووس دهی نقره ای 1311 89-13س181 169 ژو  19

  666/666/066 قابل سرووس دهی نقره ای 1388 11-11ه099 169 ژو  10

  666/666/196 اوراقی خاکستری 1381 11-99ج100 169 ژو  17

  666/666/116 اوراقی نقره ای 1381 19-70س170 169 ژو  18

  666/666/116 اوراقی نقره ای 1380 89-97د111 169 ژو  11

  666/666/966/1 وس دهیقابل سرو خاکستری 1310 89-91ص181 169 ژو  96

  666/666/066 قابل سرووس دهی کرم 1381 89-31ص111 169 ژو  91

91 

 نقره ای 1311 19-38د937 169 ژو 
 666/666/966 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/116 راقیاو نقره ای 1388 09-11م113 169 ژو  93

91 

 1381 89-71د901 169 ژو 

نوک 

 مدادی
  666/666/196 قابل سرووس دهی

  666/666/166 قابل سرووس دهی نقره ای 1317 19-10م171 169 ژو  99

  666/666/096 قابل سرووس دهی نقره ای 1319 19-11د317 169 ژو  90

97 

 نقره ای 1311 19-30ق911 169 ژو 

 

 دهیقابل سرووس 
666/666/906 

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

98 

 نقره ای 1310 19-80س131 169 ژو 

 

 قابل سرووس دهی
666/666/166/1  

91 

 نقره ای 1311 31-10ق138 169 ژو 

 

 قابل سرووس دهی
666/666/766  

  666/666/136 اوراقی نقره ای 1387 19-11د733 169 ژو  06

01 

 نقره ای 1313 13-93ط791 169 ژو 
 666/666/906 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/116 اوراقی نقره ای 1388 19-11ج179 169 ژو  01

  666/666/916 ووس دهیقابل سر نقره ای 1388 19-80ب017 169 ژو  03

01 

 بژ 1383 93-11ب811 169 ژو 
 666/666/366 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/366/1 قابل سرووس دهی نقره ای 1310 19-11ص101 169 ژو  09



  666/666/106 راقیاو نقره ای 1388 19-31 119 169 ژو  00

07 

 1319 19-10ط311 169 ژو 

نوک 

 مدادی
  666/666/166/1 قابل سرووس دهی

  666/666/066/1 قابل سرووس دهی نقره ای 1317 89-11ص981 169 ژو  08

  666/666/176 قابل سرووس دهی نقره ای 1387 11-99ج119 169 ژو  01

76 

 نقره ای 1311 19-19م737 169 ژو 
 666/666/096 وس دهیقابل سرو

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/166 قابل سرووس دهی نقره ای 1311 89-19د111 169 ژو  71

  666/666/766/1 قابل سرووس دهی نقره ای 1317 19-01د111 169 ژو  71

  666/666/116 اوراقی ینقره ا 1387 09-13ق808 169 ژو  73

71 

 نقره ای 1311 89-07س911 169 ژو 
 666/666/066 قابل سرووس دهی

موتور تعووض  س از سیر مراحل قانونی و 

 درخواست و تعووض موتور از نماوندگی مجاز

  666/666/116 اوراقی نقره ای 1380 19-01د187 169 ژو  79

91ب799 169 ژو  70   666/666/116 اوراقی نقره ای 1380 89-

10س313 169 ژو  77   666/666/096/1 قابل سرووس دهی نقره ای 1317 19-

  666/666/116 اوراقی نقره ای 1311 19-89ج711 169 ژو  78

  666/666/866 قابل سرووس دهی نقره ای 1313 19-33ص381 169 ژو  71

 سوختا 666/666/36 اوراقی نقره ای  10111ش ش  169 ژو  86

  666/666/106 قابل سرووس دهی سفید 1381 19-71س818  یکاا سواری 81

  666/666/196 قابل سرووس دهی سفید 1381 19-07ب138  یکاا سواری 81

  666/666/666/9 قابل سرووس دهی سفید 1616 19-81ج088 توووتا هاولوکس 83

  666/666/366/1 قابل سرووس دهی سفید 1310 09-10ق178  یکاپ 81

  666/666/166/1 قابل سرووس دهی سفید 1310 09-17و130  یکاپ دوکابین 89

31 101 نیساا وانت 80   666/666/866 قابل سرووس دهی آبی 1388 19-

  666/666/896 قابل سرووس دهی آبی 1316 81-11س109 نیساا وانت 87

11س819 نیساا وانت 88   666/666/166/1 قابل سرووس دهی آبی 1317 19-

6911663ش.ش نیساا ساوپا 81   666/666/966/1 قابل سرووس دهی آبی 1317 

19-31ط811 وانت نیساا 16   666/666/966/1 قابل سرووس دهی آبی 1318 



  666/666/196/1 قابل سرووس دهی آبی 1317 89-33ص137 نیساا وانت 11

1666139ش.ش توووتا لندکروزر 11   666/666/766/1 اوراقی سفید 1661 

  666/666/966 اوراقی قرمز 1111 13-08ج901 توووتا دوکابین 13

89-87ع111 توووتا وانت 11   666/666/176 اوراقی قرمز 1181 

89-87ب139 توووتا وانت 19   666/666/366 اوراقی آبی 1189 

10187ش.ش توووتا وانت 10   666/666/196 اوراقی آبی  

09-19د110 توووتا وانت 17   666/666/966 راقیاو سفید 1189 

18و111 توووتا وانت 18   666/666/396 اوراقی آبی 1180 99-

 سوختا 666/666/11 اوراقی آبی  01866ش م  نیساا وانت 11

  666/666/366 اوراقی سفید  89-10ص810 توووتا وانت 166

161 

11-11ص180 توووتا وانت  1111 

نوک 

 مدادی
  666/666/196 اوراقی

161 

010716ش.م نتتوووتا وا   

نوک 

 مدادی
  666/666/176 اوراقی

19ج117 توووتا وانت 163   666/666/196 اوراقی سفید 1181 19-

18ج193 توووتا لندکروزر 161   666/666/176 اوراقی کرم  19-

691689ش.ش توووتا وانت 169   666/666/136 اوراقی قرمز  

13ج919 توووتا وانت 160   666/666/396 اوراقی قرمز 1189 89-

017167ش.ش توووتا وانت 167   666/666/376 اوراقی آبی 1189 

1831ش.ش تنا خالی 168   666/766 اوراقی   

19-10ب091 توووتا وانت 161   666/666/396 اوراقی قرمز 1189 

6668139ش.ش توووتا وانت 116   666/666/116 اوراقی قرمز  

1161719ش.م توووتا وانت 111   666/666/366 یاوراق آبی  

19-13د903 توووتا وانت 111   666/666/186 اوراقی سفید 1111 

73د101 توووتا دوکابین 113   666/666/366 اوراقی قرمز 1118 19-

6616170ش.ش توووتا وانت 111   666/666/366 اوراقی سرما ای  

19-93د101 توووتا وانت 119   666/666/366 اوراقی سبز 1181 



  666/666/396 اواراقی سفید 1111 19-31 111 وانت توووتا 110

  666/666/196 اوراقی قرمز  89-10ج911 توووتا وانت 117

  666/666/066 اوراقی سبز  89-113ب110 توووتا وانت 118

  666/666/166 اوراقی آبی 1189 09-09ب781 توووتا وانت 111

  666/666/366 اوراقی آبی 1111 09-11ق171 توووتا وانت 116

  666/666/396 اوراقی سفید  03-11ب913 توووتا وانت 111

  666/666/116 اوراقی قرمز 1111 09-11ق911 توووتا وانت 111

  666/666/196 اوراقی سفید  89-39ص878 توووتا وانت 113

  666/666/366 اوراقی آبی 1189 19-17س798 توووتا وانت 111

 19-11س811هماره اصلی 666/666/396 اوراقی آبی 1180 93-30ب871 توووتا وانت 119

  666/666/396 اوارقی قرمز 1181 89-81ب110 توووتا وانت 110

  666/666/966 اوراقی سفید 1111 89-91ج911 توووتا دوکابین 117

  666/666/366 اوراقی سبز 1181 89-11ج711 توووتا وانت 118

ای سرما 1111 19-11ج107 توووتا وانت 111   666/666/166 اوراقی 

  666/666/366 اوراقی سبز 1373 89-80ب307 مزدا وانت 136

  666/666/366 اوراقی قرمز 1180 31-09د178 توووتا وانت 131

  666/666/366 اوراقی سفید 1111 89-19ج171 توووتا وانت 131

  666/666/966 اوراقی سفید 1111 89-30د188 توووتا وانت 133

 89-30س111 الک اصلی  666/666/966 اوراقی جگری 1181 19-89ق997 ووتا دوکابینتو 131

 09-11م111 الک اصلی 666/666/116 اوراقی سفید 1180 19-18د011 توووتا وانت 139

  666/666/366 اوراقی قرمز 1111 19-11ج118 توووتا وانت 130

 09-11ق181 الک اصلی 666/666/366 اوراقی ابی 1189 89-73س718 توووتا وانت 137

  666/666/396 اوراقی کرمی 1181 19-71س179 توووتا وانت 138

  666/666/366 اوراقی خاکی 1178 01-19ص378 توووتا لندکروز 131

  666/666/106 اوراقی آبی 1189 19-13 171 توووتا وانت 116

ش.م17716 توووتا وانت 111  31-10ا171صلی  الک ا 666/666/176 اوراقی قرمز 1189 

  666/666/966 اوراقی سفید 1116 19-17س919 توووتا دوکابین 111



  666/666/396 اوراقی نقره ای 1189 19-79س011 توووتا وانت 113

19-33ب011 توتا وانت 111   666/666/186 اوارقی بژ 1181 

89-71د711 نیساا وانت 119   666/666/366 اوراقی آبی 1311 

  666/666/166 اوراقی سفید 1388 19-70 171 ت یکاا وان 110

  666/666/066 اوراقی سفید 1667 19-11د118 توووتا دوکابین 117

 سوختا 666/666/1 اوراقی سبز 1181 11-11ب931 توووتا وانت 118

  666/666/396 اوراقی نقره ای 1180 01-11ص193 توووتا لندکروز 111

 7671ش ش  666/666/136 اوراقی اینقره  1178 19-11ص810 توووتا 196

 سوختا 666/666/8 اوراقی   11191ش.م توووتا وانت 191

 سوختا 666/666/1 اوراقی سفید 1667 89-31س119 توووتا هاولوکس 191

  666/666/366 اوراقی سفید 1661 89-10د711 توووتا دوکابین 193

  666/666/16 س دهیقابل سروو مهکی 1311 811-89133 موتور سیکلت ترول 191

813-19111 موتورسیکلت  یهتاز 199   666/666/36 قابل سرووس دهی مهکی 1316 

  666/666/16 قابل سرووس دهی مهکی 1381 803-11891 موتور سیکلت رواا 190

197 

 مهکی 1311 811-10901 موتورسیکلت ممتاز

 666/666/36 قابل سرووس دهی

حل هماره موتور تعووض  س از سیر مرا

قانونی و درخواست و تعووض موتور از 

 نماوندگی مجاز

  666/666/8 اوراقی قرمز 1316 918367ش م موتورسیکلت  198

13مه د-1191 موتورسیکلت هوندا 191   666/966/7 اوراقی نقره ای 1381 

-3111 موتورسیکلت هوندا 106 81ت راا   666/966/1 اوراقی قرمز 1381 

  666/666/11 اوراقی آبی 1311 811-17383 موتورسیکلت هوندا 101

06991ش.ش موتور سیکلت اوژ 101   666/666/1 اوراقی قرمز  

8111617ش.ش موتور سیکلت هندا 103   666/666/1 اوراقی قرمز 1381 

61163ش.ش موتورسیکلت ترول 101   666/666/10 اوراقی زرد  

61971ش.ش موتور سیکلت ترول 109   666/666/16 اوراقی قرمز 1383 

761008ش.م موتور سیکلت هندا 100   666/666/3 اوراقی مهکی  

16681ش.ش موتورسیکلت هندا 107   666/666/9 اوراقی قرمز  



8883601ش.ش موتورسیکلت هندا  108   666/666/1 اوراقی قرمز 1388 

موتورسیکلت اوژ  101

01886ش.ش روسی  آبی 1668 
  666/666/11 اوراقی

  666/666/11 اوراقی  - 86179ش.ش کلت هنداموتورسی 176

  الک اصلی811-97331 666/666/1 اوراقی آبی 1381 811-97331 موتور سیکلت هندا 171

  666/666/16 اوراقی قرمز 1388 811-91101 موتورسیکلت  171

 

 16/6046ب( ملک مطرح در مزایده 

 وضعیت مالکیت قیمت پایه)ریال( آدرس متراژ نوع ملک کد

 سند دارد 666/166/116/3 روبروی جاوگاه وحد -خاش خیاباا امام خمینی مترمربع 11/11 مغازه با موقعیت تجاری  1

 

 توجه:

مالیات نقل و انتقال ، مشاغل ، خودروها و سهم  کلیه هزینه های جانبی از قبیل عوارض سالیانه شهرداری ، -6

مزایده خواهد بود و متقاضی میبایست شخصاً نسبت به  هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده

 استعالم دیون دولتی از طریق ادارات دولتی اقدام نماید.

پیگیری کارت هوشمند و پیگیری و هزینه تعویض اتاق ، تعویض موتور ، تغییر وضعیت ، تغییر رنگ ، اخذ پالکت  و  -2

 ریمه بوده و بر عهده برنده مزایده میباشد .قانون تعویض پالك میباشد که متحمل ج 04... مشمول ماده 

مهلت انصراف  -روز کاری  0به  مدت     61/41/6046لغایت  60/41/6046زمان بازدید و ارائه پیشنهادات  -0

عودت سپرده و  -   22/41/6046تاریخ اعالم نتایج : -61/41/6046تاریخ بازگشایی پاکات  -  61/41/6046

 04/41/6046لغایت  22/41/6046درو:  تسویه حساب مالی و تحویل خو

(  منو www.dchq.irق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس )تهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فقط از طری -1

فرم پیشنهادی در محیط برگزاری مزایده به بخش مزایده می باشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی  -اصلی

 صورت فیزیکی تحویل نخواهد شد.

گزارشدن مزایده انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن گویای بازدید کننده محترم جهت هرچه بهتر بر -1

 اعالم نمائید . 00661664-410

درصد مبلغ پایه کارشناسی  64منع استفاده از خدمات سایر بانک های شعب استان جهت گرفتن چک ضمانت)عدم  -8

 خودرو(

 

 

 کز اسقاط انجام می گردند.ادر مرناجا خودروهای اوراقی و اسقاطی  برابر دستورالعمل راهور -0

 کز اسقاط بر عهده برنده مزایده می باشد.اکلیه هزینه های اوراق و اسقاط و هزینه انتقال خودرو به مر -1

http://www.dchq.ir/

