
  زنجان استان 2/1041شماره مزایده  برندگان اصلی و ذخیرهلیست اسامی  
 

 مشخصات نوع مال ردیف
قيمت 

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

--- ---  444/064/287 مجتبی رشوندی 444/444/84 67ج629-78 (اوراقی)سمند 1

 444/444/624 حبیب احمدی فروتن 444/044/630  کهریزی فریدون خدایاری 444/444/944 20ص609-78 پیکانوانت  2

 444/444/130 مهدی مقدم  444/004/130 مجتبی رشوندی  444/444/04 73ج603-78 (اوراقی)ی کیپ 3

--- ---  444/744/874/1 علی هاشمی  444/444/344/1 61س681-78 040پژو  4

 444/444/333/14 حسن حسین زاده عسگر آباد 444/844/910/14 فیض اله باقری 444/666/666/7 38ع618-20 بنزکامیون  5

--- ---  444/444/744 فریبا نوروزی 444/444/944 70هـ838-97 پراید  6

--- ---  444/444/144/2 بیب احمدی ح 444/444/704 70د086-78 پژو پارس 7

--- ---  444/004/470/1 منصور کریمی نژاد 444/444/804 36ب109-78 سمند 8

 444/444/704 ن خانلومحسن حسی 444/444/784 سید نورالدین حسینی 444/444/804 07ص913-19 پراید  9

 444/444/990 مهرداد جلیلی 444/444/814 رضا حسینیسید 444/444/944 00هـ627-87 101پراید 11

 444/444/021 کمال رمضانی 444/444/039 خلیل سلطانی 444/444/304 20س962-78 040پژو  11

 444/044/229/1 دی ماصغر شیرمح 444/444/311/1 معصومه نظری  444/444/444/1 99هـ070-63 آریسانوانت  12

 444/444/714 ن خانلومحسن حسی 444/444/729 محمد رضا سلمانی 444/444/944 23ط000-78 پراید 13

 444/444/891/1 رضا مرادی  444/444/404/2 جواد پور علی  444/444/474/1 11ع769-93 (اوراقی)هیوندایکامیونت  14



 استان زنجان 2/1041قابل توجه برندگان مزایده 
  برگه اوراق خودروهاي مزايده اي و  مراحل ترخيص و دريافت كاردكس: 

بنام تمرکز  134144440441443741426103IRشماره شبای بهدرج شده در ستون قيمت پيشنهادي برنده اصلي مزايده توسط برنده اصلي واريز مبلغ  -1

برنده عدم واریز مبلغ فوق تا تاریخ ذکر شده و در صورت  27/47/1041 مورخ به شنپایان وقت اداری روز تا  وجوه حاصل از فروش اموال 

 .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

 . 77332923011مبارزه با مواد مخدر كشور  ملي ستاد هشناس -3

ترخيص و صدور جهت انجام مراحل مبارزه با مواد مخدر استان زنجان به شوراي هماهنگي برنده مزايده ارائه اصل فيش واريزي به همراه كپي كارت ملي و شناسنامه  -7

 .كاردكس 

 


