
  زنجان استان 1/1041شماره مزایده  برندگان اصلی و ذخیرهلیست اسامی  
 

 مشخصات نوع مال ردیف
قيمت 

 (ريال)قيمت پيشنهادي برنده ذخیره (ريال)قيمت پيشنهادي برنده اصلی (ريال)كارشناسي

 444/444/621 معصومه نظری 444/444/636 عبداله سلیمی  000/000/050 86ج768-78 پیکانوانت  1

 444/444/771 حسین فرآور 777/777/777 مرتضی فرهادی  000/000/550 83ب691-37 پژو پارس 2

---- -  -- 444/444/621 معصومه نظری  000/000/020 38ق273-99 پراید 3

 444/444/791 امین عباسعلی زاده 444/444/914 عبداله سلیمی  000/000/050 66س218-88 پراید 4

-- --  444/444/614/1 سید عباس جنتی  000/000/050 73و246SD 33-738پژو  5

 444/444/166 شهرام عباسی 444/444/184 بهنام احمدپور  000/000/110 76907 -071 موتور سیکلت متین  6

--- ---  444/444/173 عبداله سلیمی  000/000/100 93216-071 موتور سیکلت ساوین 7

 444/444/163 سلیمیعبداله  444/444/184 بهنام احمدپور  000/000/102 30838-071 موتور سیکلت رهرو 8

--- ---  444/744/73 علیرضا اکبری 000/000/15 72961-071 (اوراقی)موتور سیکلت ساوین 9

--- ---  444/744/01 علیرضا اکبری 000/000/15 79708-071 (اوراقی)موتور سیکلت هندا  11

--- ---  444/444/712/2 رضا مرادی  000/000/080/1 11ع796-63 (اوراقی)هیوندایکامیونت  11

 444/444/172 رضا بیات  444/244/172 رضا مرادی 000/000/05 70ج027-98 (اوراقی)پراید 12

 444/144/172 رضا بیات  444/644/176 رضا مرادی 000/000/05 12ص077-78 (اوراقی)پراید 13

 444/144/172 رضا بیات  444/444/176 رضا مرادی 000/000/05 19ص670-78 (اوراقی)پراید 14



--- ---  444/144/177 رضا بیات 000/000/80 16ن722-22 (اوراقی)RDپژو  15

--- ---  444/144/173 رضا بیات  000/000/00 27ل018-14 (اوراقی)پراید  16

--- ---  444/144/173 رضا بیات  000/000/80 22د293-78 (اوراقی)پراید 17

--- ---  444/444/183 رضا مرادی  000/000/85 33ب783-78 (اوراقی)پراید 18

--- ---  444/144/173 رضا بیات  000/000/80 97س762-06 (اوراقی)پراید 19

--- ---  444/144/173 رضا بیات  000/000/05 39هـ011-87 (اوراقی)RDپژو  21

 444/444/187 حسین فتحی  444/764/177 چشمه  محمد حسن 000/000/00 37ع262-78 (اوراقی)سمند 21

 444/444/173 رضا بیات 444/444/170 رضا مرادی 000/000/85 67ص718-78 (اوراقی)پراید 22

 444/144/171 رضا بیات  444/044/173 رضا مرادی 000/000/50 83ج277-78 (اوراقی)پراید هاچ بک 23

--- ---  444/444/109 بیات  رضا 000/000/55 22ق687-21 (اوراقی)پیکان 24

--- ---  444/144/172 رضا بیات  000/000/55 20ص277-78 (اوراقی)پراید هاچ بک 25

--- ---  444/144/172 رضا بیات  000/000/50 70ج276-78 (اوراقی)پراید هاچ بک 26

 استان زنجان 1/1041قابل توجه برندگان مزایده 
  رگه اوراق خودروهاي مزايده اي بو  مراحل ترخيص و دريافت كاردكس: 



بنام تمرکز  134144440441443741429173IRشماره شبای بهدرج شده در ستون قيمت پيشنهادي برنده اصلي مزايده توسط برنده اصلي واريز مبلغ  -1

فوق تا تاریخ ذکر شده عدم واریز مبلغ و در صورت  10/48/1041 مورخ پنج شنبه پایان وقت اداری روز تا  وجوه حاصل از فروش اموال 

 .برنده ذخیره جایگزین برنده اصلی خواهد گردید

 .مي باشد  الزاميشماره تماس بانک مربوطه و شعبه بانک واريزي بر روي فيش هاي واريزي  اعالم نام و نام خانوادگي متصدي دريافت كننده بانک ، -2

 . 10002950800ملي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور  هشناس -0

ترخيص و صدور جهت انجام مراحل مبارزه با مواد مخدر استان زنجان به شوراي هماهنگي برنده مزايده اصل فيش واريزي به همراه كپي كارت ملي و شناسنامه  ارائه -0

 .كاردكس 

 


