لیست اسامی برندگان اصلی و ذخیره مزایده شماره  0011/3استان تهران

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

قيمت كارشناسي

برنده اصلي

قيمت پيشنهادي

برنده ذخيره

قيمت پيشنهادي

مشخصات

نوع مال
کشنده اسکانیا

819ع 11ایران89

00/000/000/000

محمد محمدی

00/111/000/000

-

-

کشنده رنو

911ع 91ایران00

10/000/000/000

محمد محمدی

18/810/000/000

-

-

کشنده رنو

910ع 81ایران22

10/000/000/000

محمد محمدی

00/102/000/000

خدا مراد مهدویان

01/021/000/000

کشنده البرز

811ع 99ایران00

10/000/000/000

غالمرضا
شهریوری

11/110/000/000

-

-

کشنده هوو

881ع 00ایران11

12/000/000/000

علیرضا شیر
محمدی

10/100/000/000

-

-

کشنده ولوو

122ع 08ایران20

18/000/000/000

نیمه یدک چادری

281ع 82ایران89

2/000/000/000

نیمه یدک چادری

فاقد متقاضی
سعید یوسفی

1/200/000/000

-

-

-

1/100/000/000

فرهاد خادم
گیالنی

0/221/000/000

-

-

کامیون بنز

809ع 80ایران11

1/100/000/000

امین چمانی

0/000/000/000

-

-

کامیون بنز

019ع 22ایران10

2/100/000/000

پرویز سلیمی

2/900/000/000

-

-

لیست اسامی برندگان اصلی و ذخیره مزایده شماره  0011/3استان تهران

ردیف
11
12
13
14
15
16
17
18
19

21

مشخصات

قيمت كارشناسي

نوع مال
کامیون بنز

029ع 22ایران01

1/200/000/000

کامیون رنو

801ع 18ایران12

9/000/000/000

کامیون آمیکو

089ع 90ایران00

1/100/000/000

کامیون کاویان

111ع 01ایران91

2/800/000/000

کامیون ایسوزو
یخچالدار

080ع 08ایران00

0/000/000/000

کامیون بنز خاور

918ع 19ایران00

020/000/000

تویوتا لندکروز

188ن 80ایران00

00/000/000/000

هیوندا وراکروز

110ن 01ایران88

11/000/000/000

بی ام و )(BMW

001ه 00ایران11

11/000/000/000

سوزوکی ویتارا

110ص08

1/200/000/000

ایران88

برنده اصلي

قيمت پيشنهادي

برنده ذخيره

قيمت پيشنهادي

علیرضا شیر محمدی

0/900/000/000

-

-

همت خنشا
بیله سوار

12/290/000/000

-

-

فاقد متقاضی
0/020/000/000

-

-

شهاب شیروانی

1/900/000/000

-

-

محمد کرمانی

1/109/999/000

-

-

شهاب شیروانی

فاقد متقاضی
محمد حسام کاظمی

18/110/000/000

رعنا فتحی

18/210/000/000

مهدی قاضی زاده

11/010/000/000

محمد گراوند

11/210/000

ناصر شریف مقدم

1/822/000/000

-

-

لیست اسامی برندگان اصلی و ذخیره مزایده شماره  0011/3استان تهران

ردیف
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

نوع مال

مشخصات

قيمت كارشناسي

مگان

110ل 11ایران00

2/200/000/000

برنده اصلي

قيمت پيشنهادي

برنده ذخيره

قيمت پيشنهادي

فاقد متقاضی

مگان

182س 00ایران11

1/100/000/000

بهروز صنما

0/020/000/000

-

-

زانتیا

188ص 81ایران11

1/920/000/000

بهزاد سلیمی

2/218/100/000

-

-

زانتیا

281ل 82ایران19

2/000/000/000

فاقد متقاضی

ریو

112س 10ایران00

120/000/000

بابک طهماسبی

1/190/000/000

-

-

پژو پارس

088م 29ایران91

1/200/000/000

انور عسگراوی

1/080/000/000

-

-

پژو پارس

110ب 08ایران88

120/000/000

محمد تقی بیک
محمدی

1/000/000/000

-

-

پژو پارس

012ی 98ایران01

910/000/000

حسین مختاری

1/211/999/990

فرشاد سرابی

1/101/800/000

پژو پارس

821م 01ایران89

100/000/000

هادی یونسی

190/000/000

-

-

پژو 000

901و 01ایران19

000/000/000

فیروز صفایی پور

110/000/000

مهدی عظیمی

109/000/000
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ردیف

نوع مال

مشخصات

قيمت كارشناسي

11

پژو 000

988ص 19ایران00

010/000/000

12

پژو 000

218ر 22ایران88

112/000/000

11

پژو 000

129ص 28ایران88

100/000/000

10

پژو 000

801د 99ایران10

1/020/000/000

10

پژو 000

218و 22ایران99

100/000/000

11

پژو 000

811و 98ایران99

800/000/000

18

پژو 000

110ب 01ایران18

820/000/000

19

پژو آردی

288ل 11ایران10

190/000/000

18

پژو 208

101ط 01ایران11

1/900/000/000

00

پژو 208

121و 08ایران10

2/800/000/000

برنده اصلي

قيمت پيشنهادي

برنده ذخيره

قيمت پيشنهادي

ناصر میرزایی

100/099/000

سعید ابراهیمیان

110/000/000

محمد علی زارع

019/999/000

-

-

مسعود متقی مهر

909/800/000

هادی مهربان

910/000/000

سید اصغر
حسینی

1/820/000/000

زینب مهدویان

1/820/000/000

هادی یونسی

010/000/000

-

-

ناصر کیانی

1/181/000/000

مصطفی عسکری

1/120/000/000

مجید بیات

1/120/000/000

امیر زینتی مراد

1/111/000/000

فاقد متقاضی
حمید بابایی

1/029/000/000

حمید رضا ناطقی

1/200/000/000

علی سیف نوری

1/110/000/000

مجید جانفدایی

1/010/000/000

لیست اسامی برندگان اصلی و ذخیره مزایده شماره  0011/3استان تهران

ردیف

نوع مال

مشخصات

قيمت كارشناسي

برنده اصلي

قيمت پيشنهادي

برنده ذخيره

قيمت پيشنهادي

01

پژو 208

901د 18ایران11

1/000/000/000

مهدی موسوی

2/111/111/000

محمود خرسندی

2/090/000/000

02

پژو 201

118ه 18ایران11

1/000/000/000

محمد رضا حیدری

1/810/000/000

خیراله محمدی

1/111/010/000

01

پژو 201

008ق 21ایران18

810/000/000

حمید رضا دولتی

1/819/800/000

بهروز صنما

1/812/000/000

00

پژو 201

182ر 10ایران88

100/000/000

فرهاد خادم گیالنی

1/122/000/000

-

-

00

پژو 201

191ب 82ایران11

1/200/000/000

فرهاد خادم گیالنی

1/922/000/000

-

-

01

پژو 201

082م 18ایران10

110/000/000

هادی یونسی

810/000/000

-

-

08

پژو 201

181ب 81ایران99

190/000/000

09

سمند

818ج 01ایران80

08

سمند

00

پراید

892ه 01ایران81
911ص 80ایران88

فیروز صفایی پور

810/000/000

-

-

180/000/000

مهدی عظیمی

1/228/000/000

-

-

920/000/000

مجید بیات

1/120/100/000

-

-

800/000/000

مهدی موسوی

1/080/000/000

سجاد باقری

1/098/000/000

لیست اسامی برندگان اصلی و ذخیره مزایده شماره  0011/3استان تهران

ردیف

نوع مال

مشخصات

قيمت كارشناسي

برنده اصلي

قيمت پيشنهادي

برنده ذخيره

قيمت پيشنهادي

01

پراید

008ط 22ایران01

110/000/000

محمد علی زارع

290/999/000

-

-

02

پراید

890ه 18ایران99

920/000/000

انور عسگراوی

1/200/000/000

حسین عیوضی

1/112/000/000

01

پراید

091م 88ایران88

910/000/000

صالح عسگراوی

1/220/000/000

مهدی موسوی

1/210/000/000

00

پراید

899د 91ایران80

910/000/000

صالح عسگراوی

1/180/000/000

-

-

00

پراید 111

008س 90ایران10

100/000/000

مجید بیات

810/020/000

-

-

01

پراید

880ق 08ایران20

801/000/000

محمد حسین
بیات

1/110/000/000

وحید حمزه لویی

1/010/000/000

08

پراید

088ج 10ایران99

90/000/000

هادی یونسی

211/000/000

-

-

09

پراید

208م 10ایران00

120/000/000

مسعود متقی مهر

182/980/000

-

-

08

نیسان وانت

109ق 18ایران01

1/200/000/000

بهروز کریمی

1/999/000/000

مسعود متقی مهر

1/918/800/000

10

نیسان وانت

100ط 88ایران19

1/900/000/000

امیر محمد
مرسلی

2/128/000/000

-

-
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ردیف

نوع مال

مشخصات

قيمت كارشناسي

برنده اصلي

قيمت پيشنهادي

برنده ذخيره

قيمت پيشنهادي

11

پیکان وانت

891ق 11ایران99

080/000/000

مهدی موسوی

1/080/000/000

-

-

12

مزدا وانت

118ه 09ایران81

1/120/000/000

احمد زالی مقدم

1/011/000/000

11

موتورسیکلت

 12900ایران110

210/000/000

10

موتورسیکلت

 00008ایران128

220/000/000

فیروز صفایی پور 1/090/000/000
محمدرضا
اسعدی

290/000/000

جواد حق پور

محمد گراوند

108/000/000

-

-

10

موتورسیکلت

 19899ایران111

200/000/000

امیر حسین صالح
زاد

811/000/000

حمید بابایی

812/000/000

11

موتورسیکلت

 81001تهران01

100/000/000

حمید رضا دولتی

120/000/000

-

-

18

موتورسیکلت

 10012ایران111

110/000/000

سید مرتضی
طباطبایی

101/000/000

مجید حاتمی
صومعه

110/000/000

19

موتورسیکلت

 01191ایران118

120/000/000

صادق یوسفی

111/000/000

صالح عسگراوی

100/000/000

18

موتورسیکلت

 92291ایران111

120/000/000

سید مرتضی
طباطبایی

111/000/000

محمد رضا عامری

109/000/000

80

موتورسیکلت

 92190ایران118

100/000/000

هادی مهربان

210/000/000

-

-

291/900/000
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ردیف

نوع مال

مشخصات

قيمت كارشناسي

81

موتورسیکلت

 00100ایران129

110/000/000

82

موتورسیکلت

 91802ایران118

100/000/000

81

موتورسیکلت

ش تنه 10081 :

100/000/000

برنده ذخيره

قيمت پيشنهادي

برنده اصلي

قيمت پيشنهادي

محمد باستانی

219/000/000

سید مرتضی
طباطبایی

211/000/000

محمد علی زارع

100/999/000

-

-

هادی یونسی

100/000/000

اکرم اسکندریان

100/000/000

