
 خودرو 2/0011آگهي مزايده شماره 

 در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.خوزستانيك سازمان دولتي در استان

 363باا كاد    11013333توانند جهت بازديد و شرايط شركت در مزايده و ليست كامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهت كسب اطالعات با شماره تماا    متقاضيان مي
 تما  حاصل نمايند. 

 سه باب ملك مصادره ایو و سنگين دستگاه خودرو سبك 333تعداد 

 00:01صبح لغايت 10.01از ساعت22/01/0011تاريخ  چهارشنبهتا روز    22/01/0011شنبه يکاز  ، روز   4به مدت :زمان بازدید

ان با تحويل خودرو مدارک  انتقال سند تحويال  ممي باشد همز31/33/3433لغايت30/33/3433:وجه  مهلت واریز، زمان تحویل خودرو 10/00/0011تاریخ بازگشایي پاكت ها:12/00/0011انصراف: مهلت
 مي گردد.

 :محل بازدید و دریافت پيشنهاد
 خودرو دستگاه333تعداد  –جنب نمايشگاه دائمي ، كوی سيد خلف پاركينگ بزرگ خليج فار  –انتهای كيانپار   –اهواز  *

 آدر  امالک :
 03پالک  -1خيابان مطهر  –كوی نبوت -اهواز -3
   0خيابان موسي زاده پالک  –كوی زويه –اهواز  -2
 30حصير آباد انتهای خيابان سوم پالک  –كوی ابوذر  –اهواز  -1

بخش مزاياده هاا    WWW.dchq.irبه آدر   يده را از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور*برابر ابالغيه اداره كل حقوقي و اموال بدليل شيوع ويرو  كرونا و رعايت پروتکل های بهداشتي شركت كنندگان مي بايست فرم شركت در مزا
 دريافت نمايند.

 بخش مزايده، مناقصه مراجعه نمايند.  -منو اصلي -در صفحه اصلي WWW.dchq.irتوانند به سايت  استانها ميساير ضمناٌ بازديد كنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزايده 
 از قبيل: عوارض ساالنه شهرداری، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و... به عهده برنده مزايده خواهد بود. های جانبي كليه هزينه -

 .ی و الزامي مي باشدبا توجه به شيوع بيماری كرونا رعايت فاصله اجتماعي و پروتکل های بهداشتي و استفاده از ماسك و اقالم شخصي مانند لوازم التحرير ضرور -

 

 

 

 

 

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


 22/01/0011تا  22/01/0011مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان مورخ شورای هماهنگي  2/0011لیست اموال مزايده 

 مبلغ  مصوب )ريال(
 توضيحات

 وضعيت
/سال مدل

 ساخت
سريال 
 پالک

شماره 
 انتظامي

 نوع مال سيستم
 كد

93ایران 0936 قابل سرویس   006666666 99ط330   0 سواری سمند ال ایکس 

09ایران 0936 قابل سرویس   006666666 09ط005   5 سواری سمند ال ایکس 

90ایران 0903 قابل سرویس   956666666 55ص500   9 سواری پراید 

09ایران 0901 قابل سرویس   906666666 90س500   9 سواری پراید 

09ایران 0936 قابل سرویس   006666666 00و093   0 سواری سمند 

006666666 
در صورت بازسازی 

قابلیت شماره 

 گذاری دارد

09ایران 0935 قابل سرویس  33ج390  960پژو    0 سواری 

09ایران 0900 قابل سرویس   906666666 19س990   1 سواری سمند 

موتور تعویض مراحل قانونی طی  196666666

 شده.
30ایران 0936 قابل سرویس  90ق035   0 سواری پژوپارس 

39ایران 0903 قابل سرویس   316666666 03ب199   3 وانت مزدا دو کابین 

59ایران 0936 قابل سرویس   906666666 10س309   06 سواری پراید 

99ایران 0936 قابل سرویس   066666666 00ن005   00 سواری سمند 

03ایران 0900 قابل سرویس   956666666 01س000   05 سواری پژو روا 

09ایران 0939 قابل سرویس   0606666666 55م019  صندوقدار 560پژو    09 سواری 

30ایران 0936 قابل سرویس   996666666 00ن909   09 وانت وانت پیکان 

906666666 
پرچ پالکت شاسی غیر 

فابریک در صورت بازسازی 

و اخذ  03و اجرای ماده 

برگ معاینه فنی قابلیت 

 شماره گذاری دارد.

09ایران 0900 قابل سرویس  15س050  960پژو   00 سواری 

09ایران 0930 قابل سرویس   036666666 09م095  090پراید    00 سواری 

90ایران 0900 قابل سرویس   096666666 00س900   01 سواری پژو پارس 

39ایران 0900 قابل سرویس   566666666 50ق915   00 وانت پیکان وانت 

09ایران 0903 قابل سرویس   956666666 03ص000   03 سواری سمند 

59ایران 0900 قابل سرویس   136666666 00ل193   56 وانت نیسان وانت 

99ایران 0936 قابل سرویس   006666666 05ق100  960پژو    50 سواری 



00ایران 0939 قابل سرویس   106666666 05ج000   55 سواری سمند 

59ایران 0900 قابل سرویس   996666666 03ب150   59 سواری سمند ال ایکس 

53ایران 0909 قابل سرویس   036666666 55ه950  960پژو    59 سواری 

016666666 
بازسازی در صورت 

قابلیت شماره 

 گذاری دارد

99ایران 0931 قابل سرویس  01ج900  960پژو   50 سواری 

09ایران 0936 قابل سرویس   056666666 00س030   50 سواری سمند ال ایکس 

09ایران 0909 قابل سرویس   906666666 03د939  960پزو   51 سواری 

59ایران 0930 قابل سرویس   006666666 90ه300  000پراید    50 وانت 

916666666 
پرچ پالکت مشخصات و شاسی  غیر 

فابریک معرفی به پلیس آگاهی 

03اجرای ماده  09ایران 0900 قابل سرویس   09م900  960پژو   53 سواری 

03ایران 0900 قابل سرویس   006666666 00س909   96 سواری پراید 

53ایران 0930 قابل سرویس   006666666 00ب199   90 سواری سمند 

09ایران 0901 قابل سرویس   0306666666 39ع509   95 کامیون باری کامیون فوتون 

90ایران 0903 قابل سرویس   916666666 90د010  960پژو   99 سواری 

39ایران 0936 قابل سرویس   096666666 39ه905   99 سواری تیبا 

00ایران 0936 قابل سرویس   996666666 19ب000  090پراید    90 سواری 

0906666666 
در صورت بازسازی و اجرای 

و اخذ برگ  03ماده 

معاینه فنی قابلیت شماره 

 گذاری دارد.

09ایران 0901 قابل سرویس  50ع010   90 کامیون باری مینی بار 

00ایران 0903 قابل سرویس   096666666 03س000   91 سواری سمند 

99ایران 0901 قابل سرویس   996666666 00ج195  960پژو   90 سواری 

90ایران 0909 قابل سرویس   956666666 09س100  960پژو   93 سواری 

39ایران 0935 قابل سرویس   196666666 05ج093   96 سواری پژو پارس 

90ایران 0903 قابل سرویس   516666666 99ع333  960پژو   90 سواری 

موتور تعویض مراحل قانونی طی  566666666

 شده.
90ایران 0906 قابل سرویس  91ل900  960پژو   95 سواری 

56ایران 0939 قابل سرویس   106666666 30ن505  5تیبا   99 سواری 

09ایران 0900 قابل سرویس   906666666 00م951   99 سواری پراید 

36666666 
اوراقی غیر قابل 

59ایران 0909 اوراقی بازسازی 55د009   90 سواری پراید 



قانونی طی موتور تعویض مراحل  996666666
 شده.

99ایران 0903 قابل سرویس 90ق099  960پژو   90 سواری 

39ایران 0903 قابل سرویس   906666666 90ن990   91 وانت پیکان وانت 

39ایران 0936 قابل سرویس   006666666 00ه510   90 سواری سمند 

96ایران 0909 قابل سرویس   906666666 00ب199   93 سواری سمند 

90ایران 0930 قابل سرویس   036666666 51ن550  960پژو    06 سواری 

39ایران 0936 قابل سرویس   956666666 00ق051   00 وانت پیکان وانت 

59ایران 0903 قابل سرویس   906666666 15ب100   05 سواری سمند 

00ایران 0903 قابل سرویس   066666666 00م901   09 سواری سمند 

00ایران 0900 قابل سرویس   996666666 00ب339   09 سواری پراید 

99ایران 0936 قابل سرویس   106666666 50ن915   00 سواری لیفان 

09ایران 0936 قابل سرویس   096666666 91ن030   00 سواری سمند 

39ایران 0935 قابل سرویس   936666666 91ب131  090پراید    01 سواری 

59ایران 0939 قابل سرویس   006666666 03م500   00 وانت وانت پیکان 

00ایران 0901 قابل سرویس   956666666 03د915   03 سواری سمند ال ایکس 

006666666 
پالکت مشخصات ندارد 

درصورت بازسازی و اخذ 

برگ معاینه فنی قابلیت 

 شماره گذاری دارد

96ایران 0935 قابل سرویس  00ب905   06 سواری پژو پارس 

59ایران 0900 قابل سرویس   556666666 90ه959  960پژو   00 سواری 

00ایران 0939 قابل سرویس   056666666 00د095  960پژو    05 سواری 

99ایران 0936 قابل سرویس   906666666 95س990  960پژو   09 سواری 

99ایران 0930 قابل سرویس   006666666 00د000  960پژو   09 سواری 

03ایران 0909 قابل سرویس   916666666 09ل591  960پژو   00 سواری 

59ایران 0930 قابل سرویس   396666666 01م315   00 سواری سمند 

09ایران 0936 قابل سرویس   096666666 30ن950  960پژو   01 سواری 

90ایران 0935 قابل سرویس   006666666 05س090  960پژو   00 سواری 

00ایران 0900 قابل سرویس  هزینه پارکینگ دارد 056666666 01ص359   03 سواری پراید 



00ایران 0903 قابل سرویس   016666666 59ج900  960پژو    16 سواری 

90ایران 0935 قابل سرویس   096666666 09م305  960پژو    10 سواری 

53ایران 0939 قابل سرویس   0506666666 95ه000  0جک جی    15 سواری 

09ایران 0903 قابل سرویس   016666666 05ی900  960پژو   19 سواری 

99ایران 0930 قابل سرویس   996666666 90ص350   19 سواری پراید 

39ایران 0936 قابل سرویس   106666666 59د031   10 سواری پژو پارس 

09ایران 0901 قابل سرویس   916666666 50ج901   10 سواری پراید 

90ایران 0900 قابل سرویس   996666666 95د050   11 سواری پژوپارس 

19ایران 0909 قابل سرویس   006666666 03ب930  960پژو   10 سواری 

99ایران 0903 قابل سرویس   006666666 53ج990  960پژو   13 سواری 

036666666 
اوراقی غیر قابل 

99ایران 0930 اوراقی بازسازی 03ق000   06 سواری سمند 

90ایران 0903 قابل سرویس   906666666 91س093  960پژو   00 سواری 

99ایران 0930 قابل سرویس   056666666 93ق505  960پژو   05 سواری 

39ایران 0900 قابل سرویس   516666666 31س591   09 سواری سمند 

90ایران 0939 قابل سرویس   116666666 39د133  960پژو    09 سواری 

19ایران 0905 قابل سرویس  هزینه پارکینگ دارد 5006666666 10ع095  0909بنز    00 کامیون باری 

99ایران 0936 قابل سرویس  فاقد پالکت مشخصات 306666666 50ص010   00 وانت وانت نیسان 

936666666 
درصورت بازسازی و 

و  03اجرای ماده 

اخذ برگ معاینه 

فنی قابلیت شماره 

 گذاری دارد

59ایران 0936 قابل سرویس  10س390  960پژو   01 سواری 

00ایران 0900 قابل سرویس   106666666 99ط090  560پژو   00 سواری 

99ایران 0936 قابل سرویس   056666666 50ص155   03 سواری سمند ال ایکس 

39ایران 0939 قابل سرویس   156666666 10س199   36 وانت وانت آریسان 

90ایران 0901 قابل سرویس   936666666 00ص099  960پژو    30 سواری 

056666666 
اوراقی غیر قابل 

00ایران 0903 اوراقی بازسازی 09د959   35 سواری سمند 

19ایران 0900 قابل سرویس   016666666 00س999   39 سواری پراید 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00ایران 0930 قابل سرویس   106666666 90م590   39 وانت وانت آریسان 

09ایران 0909 قابل سرویس   956666666 50ی339   30 سواری پراید 

53ایران 0930 قابل سرویس   006666666 99ن000   30 سواری سمند 

90ایران 0936 قابل سرویس   096666666 99س100   31 سواری سمند ال ایکس 

00ایران 0930 قابل سرویس   906666666 00ق095  960پژو   30 سواری 

19ایران 0936 قابل سرویس   006666666 90د093   33 سواری سمند 

99ایران 0936 قابل سرویس   096666666 03ن003  سورنسمند    066 سواری 

59ایران 0930 قابل سرویس   966666666 90ه130  090پراید    060 سواری 

56350666666 
دارای سند  یک باب منزل 

 رسمی
کوی نبوت پالک ثبتی  –اهواز بخش دوم  

5065/5150  
 065 غیرمنقول

5590510666 
یک ملک نیاز به بازسازی و  

فاقد سند  –تعمیرات اساسی   

0خیابان موسی زاده پ  -زویهاهواز کوی    069 غیرمنقول 

399916666 
فاقد  -یک قطعه زمین محصور 

 سند
03حصیرآباد انتهای خ سوم پ  -کوی ابوذر -اهواز   069 غیرمنقول 



1/6فرم شماره  خوزستان استان  2/0011 شماره ليست اسامي برندگان اصلي و ذخيره مزایده     

 شماره جلسه ك.م.ف قيمت پيشنهادي  برنده ذخيره قيمت پيشنهادي برنده اصلي قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف
 وضعيت قضائي  

22 ،01 ،01  

93ایران سمند ال ایکس 0 99ط330  اد شرفیسج 006666666   0100916661666 -    

09ایران سمند ال ایکس 5 09ط005      - 0166616661666 علی حسنی اردکانی 006666666 

90ایران پراید 9 55ص500     00016661666 ساسان شاهوند 00310661666 محمد قاسمی 956666666 

09ایران پراید 9 90س500      - 09616661666 افشین عباسی شهنی 906666666 

09ایران سمند 0 00و093      - 0101011061666 صابر مرادی جهان آباد 006666666 

960پژو  0 09ایران  33ج390      - 0160616661666 محمدرضا زمانپور 006666666 

09ایران سمند 1 19س990     01616661666 سجاد شرفی 00010061666 بختیار ظاهری 906666666 

30ایران پژوپارس 0 90ق035     0190316661666 مجید شحیطاط 0190616661666 سجاد شرفی 196666666 

39ایران مزدا دو کابین 3 03ب199     0195011661666 امیر مستوفی خجسته 0190616661666 علی کوتی  316666666 

59ایران پراید 06 10س309      - 00616661666 عبدالکریم باوی 906666666 

99ایران سمند 00 00ن005      - 0100010061666 منصور پیشقدم 066666666 

03ایران پژو روا 05 01س000     99016661666 مسعود افروزه 90010061666 علیرضا محتشمی زاده 956666666 

صندوقدار 560پژو  09 09ایران  55م019     0130611661660 سجاد رضایی 0135016661666 مهران شیرین 0606666666 

30ایران وانت پیکان 09 00ن909     03616661666 مسعود افروزه 39919661666 تراب ترک بابائی 996666666 

960پژو 00 09ایران  15س050      - 90916661666 رضا مهدی پور بیرگانی 906666666 

090پراید  00 09ایران  09م095      - 0160616661666 سجاد شرفی 036666666 

90ایران پژو پارس 01 00س900  دی کولیوندمحمد مه 096666666   0199016661666 -    

39ایران پیکان وانت 00 50ق915      - 95515661666 مجتبی ابراهیمی 566666666 

09ایران سمند 03 03ص000      - 15016661666 سجاد واسفی زاده 956666666 

59ایران نیسان وانت 56 00ل193     0190616661666 سجاد شرفی  0100516661666 حسین ساقی پور 136666666 

 توضيحات: 
 

رئيس كميسيون فروش  -0  
 نام و نام خانوادگي

 

كميسيون مركزي فروش نمایندۀ  -2  
 نام و نام خانوادگي

نماینده دادستان عمومي و انقالب  -0  
 نام و نام خانوادگي

نماینده فرمانده انتظامي  -0  
 نام و نام خانوادگي

نماینده مدیركل اطالعات  -5  
ادگينام و نام خانو  

 

نماینده رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي -6  
 نام و نام خانوادگي

دبير شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدر  -7    



 
 

 نام و نام خانوادگي

0/6فرم شماره   ليست اسامي برندگان اصلي و ذخيره مزایده شماره  
خوزستان استان  2/0011  

 

نده اصليبر قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف  شماره جلسه ك.م.ف قيمت پيشنهادي  برنده ذخيره قيمت پيشنهادي 
 وضعيت قضائي  

22 ،01 ،01  

960پژو  50 99ایران  05ق100       00616661666 علی میرچگینی 006666666 

00ایران سمند 55 05ج000       0160616661666 امیرحسین کرمی 106666666 

59ایران سمند ال ایکس 59 03ب150     10616661666 علی میرچگینی 10616661666 علی حسنی اردکانی 996666666 

960پژو  59 53ایران  55ه950     95019661666 صابر مرادی جهان آباد 99916661666 پوریا تیموری 036666666 

960پژو 50 99ایران  01ج900       0190616661666 فاطمه شمشیری 016666666 

09ایران سمند ال ایکس 50 00س030       0190616661666 سجاد شرفی 056666666 

960پزو 51 09ایران  03د939       00616661666 علی ابراهیمی 906666666 

000پراید  50 59ایران  90ه300       0156610661600 سجاد رضایی 006666666 

960پژو 53 09ایران  09م900  بیگی یگانه  916666666   00616661666     

03ایران پراید 96 00س909       90016661666 سجاد واسفی زاده 006666666 

53ایران سمند 90 00ب199     0190616661666 سجاد شرفی 0191016661666 محمدرضا مزرعه 006666666 

09ایران کامیون فوتون 95 39ع509     5110116661666 عزیز فلیح زاده 5109115061666 پیام روحانی 0306666666 

960پژو 99 90ایران  90د010       19616661666 سجاد شرفی 916666666 

39ایران تیبا 99 39ه905     03616661666 فریدون نقنائی زاده 16616661666 سیروس پاکدل 096666666 

090پراید  90 00ایران  19ب000     00010661666 فرهاد ساسانی پور 09016661666 علی حسنی اردکانی 996666666 

09ایران مینی بار 90 50ع010       0100616661666 موسی ظهیری 0906666666 

00ایران سمند 91 03س000       90010061666 بختیار ظاهری 096666666 

960پژو 90 99ایران  00ج195       00010061666 محمد محمودی 996666666 

960پژو 93 90ایران  09س100       09015061666 نصیر راشدی مقدم 956666666 

39ایران پژو پارس 96 05ج093     0196616661666 علی حسنی اردکانی  0190013061666 محمدمهدی فیروزی 196666666 

 توضيحات: 
رئيس كميسيون فروش  -0  

 نام و نام خانوادگي
 

نمایندۀ كميسيون مركزي فروش  -2  
 نام و نام خانوادگي

نماینده دادستان عمومي و انقالب  -0  
 نام و نام خانوادگي

ده فرمانده انتظامي نماین -0  
 نام و نام خانوادگي

نماینده مدیركل اطالعات  -5  
 نام و نام خانوادگي

نماینده رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي -6  
 نام و نام خانوادگي



 
 
 

 

دبير شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدر  -7  
  نام و نام خانوادگي

 

1/6فرم شماره  خوزستان استان  2/0011 ذخيره مزایده شماره  ليست اسامي برندگان اصلي و    

 شماره جلسه ك.م.ف قيمت پيشنهادي  برنده ذخيره قيمت پيشنهادي برنده اصلي قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف
 وضعيت قضائي  

22 ،01 ،01  

960پژو 90 90ایران  99ع333      - 90616661666 علی وکیلی 516666666 

960پژو 95 90ایران  91ل900      - 03916661666 مسعود افروزه 566666666 

5تیبا 99 56ایران  30ن505      - 0195616661666 صالح عفراوی 106666666 

09ایران پراید 99 00م951     09119661666 پوریا تیموری 01111661666 مجتبی ابراهیمی 906666666 

59ایران پراید 90 55د009     05016661666 میالد مطیعی پور 05010661666 حسن شادکام 36666666 

960پژو 90 99ایران  90ق099      - 03010061666 بختیار ظاهری 996666666 

39ایران پیکان وانت 91 90ن990      - 19616661666 فارق لویمی  906666666 

39ایران سمند 90 00ه510     0100910661666 احمد مددی 0156616661666 سجاد شرفی  006666666 

96ایران سمند 93 00ب199     00016661666 رضا ذالنوری 05611061666 نصیر راشدی مقدم  906666666 

960پژو  06 90ایران  51ن550     0150510661666 کامران قالوند 0196616661666 فارق لویمی 036666666 

39ایران پیکان وانت 00 00ق051      - 19616661666 سجاد شرفی 956666666 

59انایر سمند 05 15ب100     00010061666 بختیار ظاهری 16013061666 محمدمهدی فیروزی 906666666 

00ایران سمند 09 00م901  عباسی شهنیافشین  066666666   39616661666 -    

00ایران پراید 09 00ب339      - 06016661666 حسن لطیف شیال 996666666 

99ایران لیفان 00 50ن915     0160016661666 کیوان عباسی 0160616661666 علی کوتی 106666666 

09ایران سمند 00 91ن030      - 19016661666 مهناز شفیعی  096666666 

090پراید  01 39ایران  91ب131     35616661666 عبدالکریم باوی فرد 35016661666 مجتبی عسکری فرد 936666666 

59ایران وانت پیکان 00 03م500  یعلی ابراهیم 006666666   0159616661666 
 وحید حمزه لویی

 سجاد رضایی

0156616661666 

0156616661666 
  

00ایران سمند ال ایکس 03 03د915      - 00016661666 محمدرضا زمانپور 956666666 

96ایران پژو پارس 06 00ب905     0195016661666 محمد محمودی 0191616661666 فارق لویمی 006666666 

 توضيحات: 
رئيس كميسيون فروش  -0  

 نام و نام خانوادگي
نمایندۀ كميسيون مركزي فروش  -2  

 نام و نام خانوادگي
نماینده دادستان عمومي و انقالب  -0  

 نام و نام خانوادگي



 
نماینده فرمانده انتظامي  -0  

 نام و نام خانوادگي
نماینده مدیركل اطالعات  -5  

 نام و نام خانوادگي
 

سازمان امور اقتصادي و دارائي نماینده رئيس -6  
 نام و نام خانوادگي

 
 
 

دبير شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدر  -7  
  نام و نام خانوادگي

 

1/6فرم شماره  خوزستان استان  2/0011 ليست اسامي برندگان اصلي و ذخيره مزایده شماره     

ديقيمت پيشنها برنده اصلي قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف  شماره جلسه ك.م.ف قيمت پيشنهادي  برنده ذخيره 
 وضعيت قضائي  

22 ،01 ،01  

960پژو 00 59ایران  90ه959       90010001666 غالمحسین رفیعی 556666666 

960پژو  05 00ایران  00د095       0109610661660 سجاد رضایی 056666666 

960پژو 09 99ایران  95س990  ی محمدرضا ابراهیم 906666666   01111161666     

960پژو 09 99ایران  00د000       31015061666 منصور پیشقدم 006666666 

960پژو 00 03ایران  09ل591       91016661666 سجاد واسفی زاده 916666666 

59ایران سمند 00 01م315     0139011161666 احمد مهتدی زاده 0131016661666 محمدرضا مزرعه 396666666 

960پژو 01 09ایران  30ن950     10616661666 علی میرچگینی 10511061666 امیر راشدی مقدم 096666666 

960پژو 00 90ایران  05س090       00616661666 علی میرچگینی  006666666 

00ایران پراید 03 01ص359       90916661666 پوریا تیموری 056666666 

960پژو  16 00ایران  59ج900  گینیعلی میرچ 016666666   10616661666     

960پژو  10 90ایران  09م305       0160016661666 نصراله میرزاوند 096666666 

0جک جی  15 53ایران  95ه000     5195616661666 صالح عسکراوی 5199616661666 علی کوتی  0506666666 

960پژو 19 09ایران  05ی900  موحید راشدی مقد 10016661666 حسن عیاشی  016666666   10015061666   

99ایران پراید 19 90ص350       30616661666 فارق لویمی  996666666 

39ایران پژو پارس 10 59د031     0103116661666 صادق پورحسینی 0150616661666 سجاد شرفی  106666666 

09ایران پراید 10 50ج901       91016661666 محمد محمد فام اوزن قشاق 916666666 

رسپژوپا 11 90ایران  95د050     0156616661666 فارق لویمی 0156111661666 محمد روستایی 996666666 

960پژو 10 19ایران  03ب930     90016661666 محمدمهدی کولیوند 95616661666 رضا ابراهیمی 006666666 

960پژو 13 99ایران  53ج990     00010061666 بختیار ظاهری 15616661666 سیروس پاکدل 006666666 

99ایران سمند 06 03ق000     56910661666 امین سمندی جان 50016661666 انتصار ذهبی 036666666 

 توضيحات: 



رئيس كميسيون فروش  -0  
 نام و نام خانوادگي

 

نمایندۀ كميسيون مركزي فروش  -2  
 نام و نام خانوادگي

نماینده دادستان عمومي و انقالب  -0  
 نام و نام خانوادگي

اینده فرمانده انتظامي نم -0  
 نام و نام خانوادگي

نماینده مدیركل اطالعات  -5  
 نام و نام خانوادگي

 

نماینده رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي -6  
 نام و نام خانوادگي

 
 
 

دبير شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدر  -7  
  نام و نام خانوادگي

 

1/6فرم شماره  خوزستان استان  2/0011 ي و ذخيره مزایده شماره ليست اسامي برندگان اصل    

 شماره جلسه ك.م.ف قيمت پيشنهادي  برنده ذخيره قيمت پيشنهادي برنده اصلي قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف
 وضعيت قضائي  

22 ،01 ،01  

960پژو 00 90ایران  91س093     00616661666 علی میرچگینی 03616661666 سجاد شرفی  906666666 

960پژو 05 99ایران  93ق505     0160116661666 مجتبی ابراهیمی 0160616661666 یگانه بیگی 056666666 

39ایران سمند 09 31س591       90010061666 بختیار ظاهری 516666666 

960پژو  09 90ایران  39د133     0100616661666 محمد بنی اسد 0103515661666 احسان مهتدی زاده 116666666 

0909بنز  00 19ایران  10ع095     0100616661666 کمال نواصر 0116616661666 رضا قاسمی 5006666666 

99ایران وانت نیسان 00 50ص010     0116616661666 سجاد شرفی  5110516661666 حسین ساقی پور 306666666 

960پژو 01 59ایران  10س390  حمان مقدمر 0100011661666 احمد مستوفی خجسته 936666666   0100910961666   

560پژو 00 00ایران  99ط090     0150616661666 احمد لویمی 0195610001669 سجاد رضایی  106666666 

99ایران سمند ال ایکس 03 50ص155       0160616661666 سجاد شرفی 056666666 

39ایران وانت آریسان 36 10س199       0196616661000 سجاد رضایی  156666666 

960پژو  30 90ایران  00ص099       09516661666 مسعود افروزه 936666666 

00ایران سمند 35 09د959       95616661666 سجاد شرفی 056666666 

19ایران پراید 39 00س999       51616661666 سجاد شرفی 016666666 

00ایران وانت آریسان 39 90م590       0100010661666 امیر مستوفی خجسته 106666666 

09ایران پراید 30 50ی339       90010061666 حسین قاسمی 956666666 

53ایران سمند 30 99ن000       0105016661666 مجید شحیطاط 006666666 

90ایران سمند ال ایکس 31 99س100     10010061666 بختیار ظاهری 10616661666 سجاد شرفی 096666666 

960پژو 30 00ایران  00ق095     11010661666 فرشید معصومی زاده 06616661666 سجاد شرفی 906666666 

19ایران سمند 33 90د093       00916661666 رضا مهدی پوربیرگانی 006666666 



99ایران سمند سورن 066 03ن003     0160616661666 منصور آلبوغبیش 0105616661666 یگانه بیکی  096666666 

090پراید  060 59ایران  90ه130       13016661666 مسعود افروزه 966666666 

 توضيحات: 
رئيس كميسيون فروش  -0  

 نام و نام خانوادگي
 

نمایندۀ كميسيون مركزي فروش  -2  
 نام و نام خانوادگي

نماینده دادستان عمومي و انقالب  -0  
 نام و نام خانوادگي

نماینده فرمانده انتظامي  -0  
 نام و نام خانوادگي

مدیركل اطالعات نماینده  -5  
 نام و نام خانوادگي

 

نماینده رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي -6  
 نام و نام خانوادگي

 
 

 

دبير شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدر  -7  
  نام و نام خانوادگي

 

1/6فرم شماره  خوزستان استان  2/0011 ليست اسامي برندگان اصلي و ذخيره مزایده شماره     

 قيمت پيشنهادي  برنده ذخيره قيمت پيشنهادي برنده اصلي قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف
شماره جلسه 

 ك.م.ف

 وضعيت قضائي  

22 ،01 ،01  

 ملک 012
کوی نبوت پالک ثبتی  –اهواز بخش دوم 

5065/5150  
فري نيارضا ص 56350666666  20101111111111     

0ی زاده پ خیابان موس -اهواز کوی زویه ملک 010      2125111111111 رضا مهدي پور بيرگاني 5590510666 

03حصیرآباد انتهای خ سوم پ  -کوی ابوذر -اهواز ملک 010    0175111111111 رضا مهدي پور بيرگاني 0179919111111 گودرز غيبي ده ميراني 399916666 

 توضيحات: 
رئيس كميسيون فروش  -0  

 نام و نام خانوادگي
 

ایندۀ كميسيون مركزي فروش نم -2  
 نام و نام خانوادگي

نماینده دادستان عمومي و انقالب  -0  
 نام و نام خانوادگي

نماینده فرمانده انتظامي  -0  
 نام و نام خانوادگي

نماینده مدیركل اطالعات  -5  
 نام و نام خانوادگي

 

نماینده رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي -6  
ينام و نام خانوادگ  

 
 
 
 
 
 

دبير شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدر  -7  
  نام و نام خانوادگي

 

 

 


