
 خَزستاى   استاى (اردیبْشت  در  گساریبر) / شوارُ لیست اساهی برًذگاى اصلی ٍ رخیرُ هسایذُ  /فرم شوارُ 

مشخصات نوع مال ردیف 
قيمت 

كارشناسي 
برنذه اصلي 

قيمت 

پيشنهادي 
ف .م.شماره جلسه كقيمت پيشنهادي  برنذه رخيره 

وضعيت قضائي   

 ، ، 

  ٍپژ ب ایراى شحیطاط  خالذ.000.000    

 ٍپژ م ایراى  فاقذ هتقاضی    

  ٍپژ ق ایراى  حسي شحیطاط    

 بادساىع ایراى  راشذ ًَاصر هرتضی ًَرٍزی  

 پرایذب ایراى  یعقَب حویذ    

  سوٌذط ایراى   حسي لطیف شیال    

  ٍپژ ق ایراى   عیسی بختیاری    

 ٍپس م ایراى  فاقذ هتقاضی    

 پرایذق ایراى  هیالد عسکراٍی حسي لطیف شیال  

 پرایذس ایراى  حسي لطیف شیال    

 پژٍپارسج ایراى  حسي عیاشی    

 پژٍپارسق ایراى شیری فاطوِ شن    

  بٌس خاٍر ع ایراى  هْذی زرگاًی    

 سوٌذب ایراى  هحوذرضا زهاى پَر سیذ هحوذحسیي تقَی  

 ٍاًت ًیساىٍ ایراى  علی باٍیِ حسیٌی. صوذ باٍی فرد  

 زاًتیال ایراى   فاقذ هتقاضی    

 ٍپژ ط ایراى  هجیذ پَرصذاهی    

 ٍپژ د ایراى  ساالر داٍدی    

  ٍپژ س ایراى  الح عسکراٍی ص هیثن رحیوی  

 ٍپژ س ایراى   ِفاطوِ رهضاًی هبارک سیذ حکوت اهلل رشیذی  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 /فرم شوارُ 
 

 هسایذُ شوارُلیست اساهی برًذگاى اصلی ٍ رخیرُ 
/ استاى  خَزستاى   

 

ف .م.شماره جلسه كقيمت پيشنهادي  برنذه رخيره قيمت پيشنهادي برنذه اصلي قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف 
وضعيت قضائي   

 ، ، 

 سوٌذط ایراى   اهیر ًظارات حسي لطیف شیال  

  ٍاًت پرایذ ج ایراى    علی باٍیِ حسیٌی هجیذ پَرصذاهی  

 پژٍ پارسى ایراى   هجیذ پَرصذاهی    

 پیکاى ٍاًتم ایراى   هجیذ شحیطاط    

 تیباب ایراى   فاقذ هتقاضی    

 پرایذب ایراى   فاقذ هتقاضی    

  ام ٍی ام ق ایراى   ساالر داٍدی    

 پیکاى ٍاًتل ایراى   حسي لطیف شیال هجیذ شحیطاط  

 هسدا دٍکابیيط ایراى   رضا زًذی لک    

 ٍپژ ب ایراى   ُاحوذ هْتذی زاد علیرضا ًادری بٌی  

  ٍپژ م ایراى   عبذالرضا شادکام  حسي عیاشی  

 پرایذس ایراى   فاقذ هتقاضی    

 لٌذ هارکس ایراى   بْوي جْاى ًژاد غالهرضا حسیٌی فر  

 ٍپژ ی ایراى   حسي لطیف شیال    

  ٍپژ ی ایراى   فاقذ هتقاضی    

 پرایذص ایراى   اهیر ًظارات  طاّر زرگاًی  

 پرایذق ایراى    ِرضا دلفی    

 ٍپژ ط ایراى   فاقذ هتقاضی    

 ٍپژ ى ایراى   فاطوِ شوشیری    

 پرایذس ایراى   فاقذ هتقاضی    

 
 
 
 

 

   



 استاى  خَزستاى  /لیست اساهی برًذگاى اصلی ٍ رخیرُ هسایذُ شوارُ   /فرم شوارُ 

ف .م.شماره جلسه كقيمت پيشنهادي  برنذه رخيره قيمت پيشنهادي برنذه اصلي قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف 
وضعيت قضائي   

 ، ، 

 ٍپژ ب ایراى   فاقذ هتقاضی    

 پژٍپارسج ایراى   فاقذ هتقاضی    

 پرایذط ایراى   هحوذ هحوذفام    

 پژٍپارسج ایراى   فاقذ هتقاضی    

 ٍپژ س ایراى   سعیذ ًَری فرد    

 ٍپژ ج ایراى   فاقذ هتقاضی    

 سوٌذد ایراى   صالح عسکراٍی عذًاى آلبَخٌفر  

 سوٌذ ال ایکسس ایراى   ُاحوذ هْتذی زاد    

  ٍپژ ط ایراى   علی رٍالٌَری    

 ٍپژ ج ایراى   فاقذ هتقاضی    

 پژٍ پارسم ایراى   حسي لطیف شیال حسي عیاشی  

 ٍاًت پرایذم ایراى   هسلن ًجفی علی هحوذی بَری..000  

 پرایذج ایراى   ِفاطوِ رهضاًی هبارک هجاّذ هرٍاًی  

 ٍپژ د ایراى   فاقذ هتقاضی    

 پرایذد ایراى   اهیي باٍی فرد عبذالکرین باٍی فرد  

  پرایذج ایراى   هحوذهْذی کَلیًَذ حسي لطیف شیال  

 پرایذ س ایراى   ُاحساى هْتذی زاد    

 داتسَىاَّاز   فاقذ هتقاضی    

 پرایذب ایراى   ُّاشن عرب زاد    

 پژٍ آردیب ایراى   ایواى زًذی لک    

 

 

 



 استاى  خَزستاى  /لیست اساهی برًذگاى اصلی ٍ رخیرُ هسایذُ شوارُ   /فرم شوارُ 

ف .م.شماره جلسه كقيمت پيشنهادي  برنذه رخيره قيمت پيشنهادي برنذه اصلي قيمت كارشناسي مشخصات نوع مال ردیف 
وضعيت قضائي   

 ، ، 

  ٍپژ م ایراى  هجیذ پَرصذاهی    

 ٍاًت پیکاىق ایراى  فاقذ هتقاضی     

 ّیًَذا خاٍرع ایراى  عذًاى ّلیچی     

 پرایذس ایراى  طاّر زرگاًی    

 پیکاى ٍاًتٍ ایراى  هجتبی ابراّیوی خالذ شحیطاط  

 سوٌذٍ ایراى  فاقذ هتقاضی     

 پرایذد ایراى  طاّر زرگاًی ُعبذالرضا سلواى زاد  

 ٍاًت پیکاىم ایراى   شحیطاط هجیذ  حسي لطیف شیال   

 پیکاى ٍاًتى راىای  هجیذ شحیطاط    

  ٍپژ ط ایراى  هجتبی ابراّیوی    

 ٍپژ ب ایراى  فاقذ هتقاضی     

  ٍپژ  ق ایراى     ِعبذالحسیي دغاغل    

 برلیاًس س ایراى     صالح عسکراٍی هیثن رحیوی  

 پرایذ ج ایراى     طاّر زرگاًی هحوذ حاتوی  

 پرایذ  ق ایراى     هیثن رحیوی هحوَد طیبی  

 پرایذ ص ایراى     شْاب ًاصری خالذ شحیطاط  

 ٍپژ  ج ایراى     ُاحوذ هْتذی زاد..000.000 هجیذ شحیطاط  

 ٍپژ  م ایراى     حسي دّذشتی    

 ال ًَد ق ایراى     صادق عیاشی    

 
 


