لیست اسامی برندگان اصلی و ذخیره مزایده شماره 0022/20استان همدان
ردیف

نوع مال

مشخصات

قیمت كارشناسی

برنده اصلی

قیمت پیشنهادي

برنده ذخیره

قیمت پیشنهادي

1

پژوپارس

 258 – 82ل 28

0/262/222/222

رضا عباس نژاد

1/020/000/000

مختار درویشی

1/080/000/000

8

پژوپارس

 919 – 99ب 55

0/062/222/222

رضا عباس نژاد

1/010/000/000

-

-

0

پژو205

 150 – 11د 15

052/222/222

سیامک معظمی

200/000/000

-

-

2

پژو205

 910 – 82س 89

022/222/222

رسول مدینه خرمی

210/000/000

شهرام اسدی

212/000/000

5

پژو205

 121 – 80ن 21

002/222/222

حمیدرضا سیفعلی

218/800/000

حسین رادفر

250/000/000

1

پژو205

 102 – 81ن 15

622/222/222

مختار درویشی

1/100/000/000

-

-

0

پژو205

 100 – 12س 51

022/222/222

کریم تیموری

1/001/000/000

رضا عباس نژاد

1/080/000/000

2

پژو205

 109 – 80ن 21

0/022/222/222

آرش حسن زاده

1/811/200/000

-

-

9

پژو205

 050 – 12ب 28

602/222/222

وحید حمزه لویی

990/000/000

-

-

10

پژو205

 019-92ج 52

602/222/222

علی جعفری

1/155/550/000

-

-

11

پژو 205تاکسی

 802 – 01ع 15

682/222/222

فاقد متقاضی

18

پژو 801

 120 – 12ص 91

0/062/222/222

محمد سلیمی

1/515/800/000

همایون سهیل
شریفی

1/510/100/000

10

پژو روآ

 189 – 82م 19

052/222/222

حمیدرضا سیفعلی

001/000/000

کیوان عباسی

005/000/000

12

پراید

 820 – 12د 20

062/222/222

محمد ملکی

012/500/000

عباس مراد پیرحیاتی

085/000/000

15

پراید

 822 – 19ص 18

062/222/222

مهران هادیان

258/000/000

-

-

نوع مال

ردیف

مشخصات

قیمت كارشناسی

برنده اصلی

برنده ذخیره

قیمت پیشنهادي

قیمت پیشنهادي

11

دوو سیلو

 912 – 00ق 58

552/222/222

سیروس امانی

015/590/000

-

-

10

ماکسیما

 991 – 00س 15

0/502/222/222

وحید زمانی

0/510/000/000

ابراهیم شانه ای

0/555/000/000

12

سمند

 000 -11ب 98

502/222/222

کریم تیموری

220/000/000

-

-

19

وانت پیکان

008-08م22

62/222/222

حمیدرضا مظاهری

815/550/000

-

-

80

کامیون بنز

 000 -12ع 00

00/222/222/222

مراد شکری

11/100/000/000

-

-

81

کامیون دانگ فنگ

 551 – 20ع 29

06/222/222/222

فاقد متقاضی

88

کامیون باری ایسزو

 001- 51ع 18

0/022/222/222

مرتضی داود آبادی

1/000/000/000

حمید سلیمی

1/180/000/000

80

وانت نیسان

919-82ق08

05/222/222

ابراهیم شانه ای

818/000/000

-

-

82

سواری پیکان

 122 – 12س 12

002/222/222

کریم تیموری

851/000/000

-

-

85

وانت پیکان

 899 – 12ط 21

022/222/222

مهران هادیان

000/000/000

حسین نصیری

120/000/000

81

پراید

 090 – 02ص 99

052/222/222

فاقد متقاضی

80

پراید

 850 – 02ط 11

022/222/222

مهران هادیان

820/000/000

حمیدرضا سیفعلی

800/000/000

82

پراید

 199 – 99د 85

002/222/222

حمیدرضا سیفعلی

800/000/000

-

-

89

پراید

 820 – 82ل 85

062/222/222

کریم تیموری

221/000/000

-

-

00

سپند پی کی

 200 – 12ق 10

052/222/222

علی رضا نوذری

125/595/000

کیوان عباسی

125/000/00

ردیف

نوع مال

مشخصات

قیمت كارشناسی

برنده اصلی

قیمت پیشنهادي

برنده ذخیره

قیمت پیشنهادي

01

لیفان ایکس 10

 201-82ل 05

0/082/222/222

آرش حسن زاده خرم

8/012/000/000

-

-

08

سواری پیکان

 920 – 82ل 51

02/222/222

بختیار اصالنی

105/000/000

-

-

00

سواری پیکان

 902 – 81ج 09

022/222/222

فاقد متقاضی

02

سواری پیکان

 090 – 12د 55

02/222/222

حمیدرضا سیفعلی

100/100/000

شیروده کیانی

92/200/000

05

سمند

 020 – 21ل 89

022/222/222

مختار درویشی

1/800/000/000

رضا عباس نژاد

1/880/000/000

01

سمند

 190 – 19س 59

0/622/222/222

مختار درویشی

1/100/000/000

-

-

00

پژو205

 052-12ب 21

002/222/222

ستار محمدی

118/000/000

-

-

02

پژو205

 102 – 80ل 10

005/222/222

کامران سلطانی

501/000/000

-

-

09

پژو205

 011 – 21م 28

002/222/222

مختار درویشی

1/802/000/000

همایون سهیل شریفی

1/810/100/000

20

پژو205

 020 – 82ل 22

022/222/222

میثم بازیار

905/000/000

-

-

21

پژوپارس

 850 – 82ص 00

0/022/222/222

ناصر جعفری

1/505/000/000

جمشید عزیزی

1/210/000/000

28

پژو آردی

 112 – 11م 15

022/222/222

حمیدرضا سیفعلی

808/000/000

-

-

20

سواری پیکان

 090 – 50ل 12

02/222/222

شیروده کیانی

11/100/000

-

-

22

وانت پیکان

 219 – 19ج 29

052/222/222

علیرضا صادقی

825/000/000

محمد مهر بخش

821/800/000

25

پژو 205

 222 – 11د 11

052/222/222

محسن واحد نیا

515/500/000

-

-

ردیف

نوع مال

مشخصات

قیمت كارشناسی

برنده اصلی

قیمت پیشنهادي

برنده ذخیره

قیمت پیشنهادي

21

پژو 205

 590 – 08ه 10

052/222/222

علی پروین خرمی

021/000/000

-

-

20

پژو 205

 180 – 02ص 25

022/222/222

لقمان شهسواری

220/000/000

ابراهیم شانه ای

205/500/000

22

موتورسیکلت متین185

02509-511

02/222/222

محمدامین غنایی پور

101/000/000

محسن واحد نیا

181/200/000

29

موتورسیکلت پرواز185

00158-511

02/222/222

مجید ترکمان

109/000/000

میالد نادری

102/200/000

50

موتورسیکلت متین800

51200-511

025/222/222

محمدامین غنایی پور

181/000/000

علی پروین خرمی

115/000/000

51

موتورسیکلت بهران185

 0025مالیر 1

02/222/222

فاقد متقاضی

58

موتورسیکلت 185

 0121همدان 12

05/222/222

میثم بازیار

00/500/000

-

-

50

موتورسیکلت انرژی 185

20520 - 299

022/222/222

مهدی عیوضی

110/000/000

اسحاق مرادی

110/000/000

52

موتورسیکلت ساوین185

81110 - 299

022/222/222

55

منزل مسکونی

شهرستان نهاوند

4/862/000/000

فاقد متقاضی
محمد سیف

2/001/100/000

-

-

توجه :
برندگان اصلی می بایست ظرف یک هفته کاری از تاریخ  1200/18/12با مراجعه به شعب بانکی مبلغ پیشنهادی خود را به شماره شبای
 IR 010000008000001400001031بنام تمرکز وجوه حاصل از فروش اموال واریز و اصل فیش واریزی را بهمراه کپی کارت ملی و شناسنامه به دبیرخانه شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان همدان تحویل نمایند  .در غیر اینصورت مال به برنده ذخیره واگذار و چک تضمینی نفر اول در وجه ستاد کارسازی می گردد .
شناسه ملی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور  12008950200 :می باشد .

