
 77/1041شماره  برندگان مزایده ليست 

 برنده نفر دوم برنده نفر اول شماره انتظامي نوع خودرو ردیف
تاریخ مراجعه جهت 

 تحویل گرفتن خودرو

 83/39/2432 - علیرضا کاظمی 96ع649-38 باتانکر 21کامیون کشنده ولوو اف 1

 83/39/2432 - حمید بهرامی 62ع194-98 کامیون کاویان مسقف چادری 2

 12/39/2432 علی اصغر متولی محمدرضا عظیمی جلیل آبادی 38ع226-38 کامیون بنز تک باری 3

 83/39/2432 مهدی نعمتی اردشیر جمالی 43ع216-98 کامیون بنزتک کمپرسی 4

 83/39/2432 - محمدعلی حدادیان 26ع919-16 باری 622کامیون بنز 5

 83/39/2432 حمید بهرامی اله رحم شفیع نژاد 24ع926-62 کامیون ایسوزو باری 6

 83/39/2432 رضا مهدویان فاطمه صفری 93ع999-41 کشنده دانگ فنگ با تانکر گاز 7

 13/39/2432 - علیرضا کاظمی 49ع399-48 کامیون فوتون مسقف چادری 8

 13/39/2432 - صدیق ریگی 34ع481-39 کامیونت جک آراز 9

 83/39/2432 - محمداسماعیل داورپناه 63ع889-81 21اتوبوس ولوو بی 11

  فاقد متقاضی 83ع981-14 باکمپرسیکشنده دانگ فنگ  11

 26/39/2432 - فاطمه صفری 49ع628-43 کامیون کشنده البرز با بونکر 12

 .به دستور مقام محترم قضایی از مزایده خارج گردید 22ع393-48 کامیون هیوندا مسقف چادری 13

 .دستور مقام محترم قضایی از مزایده خارج گردیدبه  86ع866-14 23اف کامیون کشنده ولوو 14

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 99ع999-99 کامیون کشنده دانگ فنگ با کمپرسی 15

 12/39/2432 - محمدرضا طالع گله بچه 49ع349-99 اتوبوس اسکانیا 16

 18/39/2432 سعید ابوالحسنی حمید بیگی بندرآبادی 92ع616-34 کامیون کشنده هوو 17

 26/39/2432 فخرالدین بهادر غالمرضا حسن پور 98ع396-98 کامیون کشنده اسکانیا با تانکر 18

 83/39/2432 - حمید بیگی بندرآبادی 92ع992-38 کامیون بنز تک باری 19

 12/39/2432 - رحیم حیدری 29ع186-26 کامیون کشنده هوو  با تانکر 21

 .به دستور مقام محترم قضایی از مزایده خارج گردید 96ع912-38 کامیون کشنده سی اندسی با کفی 21

 83/39/2432 راضیه نجفی کورش سپیانی 92ع994-98 کامیون بنز تک باری 22

 13/39/2432 رضا مهدویان رحمت خضری 92ع949-49 کامیون کشنده فاو 23

 .مزایده خارج گردیدبه دستور مقام محترم قضایی از  93ع289-38 کامیون رنو میدالم باری 24

 18/39/2432 سیدمعصومه قریشی نژاد جعفر یعقوبی 99ص244-99 سواری مگان 25

 11/39/2432 - منصور احمدی 23د429-23 سوزوکی ویتارا 26

 13/39/2432 سهیل جوکار ذوالفقار مهدوی 98ل361-66 9جک اس 27

 13/39/2432 مهدی محمدی الغار مرتضی یعقوبی 92بJ9 83-666جک  28

 18/39/2432 وحید رفیعی مهدی محمدی الغار 99ج699-93 زانتیا 29

 26/39/2432 طوفان جهانبخش اکبر شهری سجاوندی 84ج181-99 زانتیا 31

 13/39/2432 - سیدناصر غیوری زاده 62ط949-34 زانتیا 31

 26/39/2432 - مهدی محمدی الغار 12ج218-98 زانتیا 32

 11/39/2432 - علی اکبر مرادی 34م996-38 زانتیا 33

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 93ج116-39 زانتیا 34

183سواری برلیانس اچ 35  13/39/2432 - علی مرادی 44ه38-999  

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 92دSQR 92-339سواری چری  36

 13/39/2432 - مهدی حجابی 92بX93 38-499لیفان 37

 18/39/2432 ایروان دانش پذیر حسین احمدی 29ی996-38 913لیفانسواری  38

 26/39/2432 - حسین کشاورز 92ط829-49 63تندرال 39

 13/39/2432 محسن شفیعی علویجه عبدالرضا بخشنده 81ط428-99 63تندرال 41

 13/39/2432 - محمد بیگی 69ق338-99 829سواری ام وی ام  41

 19/39/2432 - اشکار بذرافکن 69ج641-34 223سواری ام وی ام 42
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 13/39/2432 احمد سادات اکبر شهری سجاوندی 84د496-99 993سواری ام وی ام 43

 13/39/2432 محمد مهدی اعتماد کسائیان مجتبی ساالریان 89ج494-99 829سواری ام وی ام  44

 19/39/2432 - بهنام نجفی نژادیان شیراز 19ص398-23 983سواری ام وی ام 45

 19/39/2432 رضا مرادی کامیار مسعودی 28م868-68 829سواری ام وی ام 46

 19/39/2432 - غالمرضا علیزاده 99ب919-99 سواری دوو سی یلو 47

 19/39/2432 هاتف مومنی بیگدلی محمد جعفریان 39س829-99 هوندا سیویک 48

 13/39/2432 - حمید منصوری پور 82ه814-98 139پژو 49

 19/39/2432 مرتضی غریب پور فاطمه جوکاری 96ط996-49 اس دی 139پژو 51

 13/39/2432 - حسین هوشمند قالتی 38و348-48 139پژو 51

 13/39/2432 - محمد رحیمی 91ل922-98 139پژو 52

 13/39/2432 - وحید مهرآسا 41ه696-38 139پژو 53

 11/39/2432 مبینفرزاد جهان  علیرضا دل حزین 46و669-68 139پژو 54

 11/39/2432 گلناز ارم روشن مرتضی غریب پور 68ه196-18 139پژو 55

 13/39/2432 - علی فیروز زاده 49ص139TU9  68-196پژو 56

 13/39/2432 - سیدحسین موسوی 89د949-98 139پژو  57

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 12د636-44 139پژو  58

 12/39/2432 - مشایخ پورمسعود  19ق234-94 139پژو  59

 13/39/2432 - مجتبی نوروزی 94ن936-83 اس دی  139پژو 61

 13/39/2432 - زهرا منوچهری 36د382-99 پژو پارس 61

 12/39/2432 مهدی هوشنگی جواد حکایتی 19قTU9 98-948پژو پارس 62

 13/39/2432 حسین اورنگ مصطفی پارسایی 38ط999-98 پژو پارس 63

 13/39/2432 - محمدعلی مددی 43ط941-64 پارسپژو  64

 13/39/2432 - جواد حکایتی 13ب169-91 پژو پارس 65

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 44س883-38 پژو پارس ئی ال ایکس 66

 12/39/2432 جواد حکایتی روح اله بهادران 84ب494-92 پژو پارس 67

 12/39/2432 - گندم عسکرپور 83ط983-64 پژو پارس 68

 13/39/2432 افشین نوری مرتضی عسکرپور 99م139-98 پژو پارس ئی ال ایکس 69

 12/39/2432  حسین اورنگ 92ن694-98 پژو پارس 71

 13/39/2432 وحید مهرآسا جواد عسکرپور 92س933-39 پژو پارس ئی ال ایکس 71

 13/39/2432 شهریار ظهرابی زهرا فضلی 32م434-98 پژو پارس 72

 11/39/2432 - سیدناصر غیوری زاده 98و899-38 پژو پارس 73

 26/39/2432 رامین رضوان حسن زارع 42م943-38 پژو پارس ئی ال ایکس 74

 13/39/2432 - وحید رفیعی 94ن293-98 پژو پارس 75

 13/39/2432 محسن دهقان سیدمحمود هاشمی 36ط628-34 پژو پارس ئی ال ایکس 76

 13/39/2432 محمد ایرانی مقدم آیت کاظمی 96د869-28 پژو پارس 77

 11/39/2432 آنیتا عسکرپور مهدی محمدی الغار 91س623-98 پژو پارس 78

 18/39/2432 صابر مرادی جواد حکایتی 99ن211-93 پژو پارس 79

 18/39/2432 - جواد حکایتی 94بTU9 68-243پژو پارس 81

 13/39/2432 محمدعلی مددی جواد حکایتی 69ص183-34 پژو پارس ئی ال ایکس 81

 13/39/2432 - جواد حکایتی 19و199-98 پژو پارس ئی ال ایکس 82

 18/39/2432 - علیرضا جوکار 88ل198-68 پژو پارس ئی ال ایکس 83

 18/39/2432 - جواد عسکرپور 64ص949-34 پژو پارس 84

 18/39/2432 سیدناصر غیوری زاده حبیب ظهرابی فیروزآبادی 48ه884-68 پژو پارس 85

 19/39/2432 - جواد حکایتی 84م691-38 پژو پارس 86
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 13/39/2432 علی زارعی مهدی محمدی الغار 39طTU9 34-969پژو پارس 87

 18/39/2432 مرتضی عسکرپور ابراهیم زارعی 24طTU9 34-288پژو پارس 88

 18/39/2432 - حسین اورنگ 19ق838-34 پژو پارس 89

439پژو  91  11/39/2432 - محمد جاللی 12م98-969 

439پژو  91  19/39/2432 - محمودرضا محسنی 39ب99-344 

439پژو  92   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 33ق98-348 

439پژو  93  19/39/2432 - حمیدرضا آقاجری 91ط19-299 

439پژو  94  13/39/2432 - آرش سیفی 34د93-429 

439پژو  95  13/39/2432 محمدصادق شبانی حسین هوشمند قالتی 63د34-941 

439پژو  96  12/39/2432 غالمحسین صحرایی محسن ریگی 91ه38-119 

439پژو  97  19/39/2432 - علیرضا زاهدیان 81ن68-992 

439پژو  98  18/39/2432 کاوس راشدی مقدم فرزاد هوشیار 23ج38-498 

439پژو  99  13/39/2432 - خلیلی موصلوخلیل  69ج64-324 

439پژو  111  13/39/2432 امیرحسین زمانی حمیدرضا بارانی  99ب98-889 

439پژو  111  19/39/2432 - اکبر شهری سجاوندی 96ط23-229 

439پژو  112  16/39/2432 - وحید شیروانی 94ن98-231 

439پژو  113  16/39/2432 - علی زارعی 31ط34-312 

439پژو  114  16/39/2432 - فرشاد قنواتی 99د93-196 

439پژو  115  16/39/2432 محمدرضا حسن پور امید ابراهیمیان 12ل68-684 

439پژو  116  16/39/2432 - غالمحسین صحرایی 49س68-996 

439پژو  117  16/39/2432 - مهدی هوشیار 16ی98-228 

439پژو  118  18/39/2432 - لیال حیدری علمدارلو 99ق69-838 

439پژو  119  16/39/2432 ذوالفقار مهدوی سپهدار زارع 82ط64-681 

439پژو  111   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 28ق64-619 

439پژو  111  16/39/2432 ارجعلی قلی زاده قاسم شاهرخی 18د34-169 

439پژو  112  19/39/2432 آرشام صفری حسین هوشمند 39ط34-229 

439پژو  113  16/39/2432 محمدمهدی فیروزی آرمان فریدونی 32ل99-912 

439پژو  114  19/39/2432 رحمت اله رفیع زاده ایروان دانش پور 13م68-933 

439پژو  115  16/39/2432 فرزاد هوشیار رحیم شفیع نژاد 94و38-323 

439پژو  116  12/39/2432 رسول ستوده مجتبی بحرایی فرد 99ج68-899 

439پژو  117  18/39/2432 محمودرضا محسنی امین پزنده 92د98-999 

439پژو  118   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 69ل98-419 

439پژو  119  26/39/2432 حسن زارع نصیر راشدی مقدم 31ق98-496 

439پژو  121   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 89ن38-363 

439پژو  121  19/39/2432 - حمیدرضا محسنی 41س39-916 

439پژو  122  16/39/2432 محمد باقرزاده حمیدرضا محسنی 94ج98-981 

439پژو  123  16/39/2432 - محمودرضا محسنی 94ن38-398 

439پژو  124  16/39/2432 محمودرضا محسنی محمد باقرزاده 21ق99-899 

439پژو  125  18/39/2432 امیرحسین زمانی سیدمیالد غیوری زاده 64د98-834 

439پژو  126   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 43د64-399 

439پژو  127  12/39/2432 - امیر شعبانی 39د98-319 

439پژو  128   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 26د39-341 

439پژو  129  16/39/2432 حمید رومینا محمدعلی جان مطلق 94د99-399 

439پژو  131  26/39/2432 - اسماعیل کریمی 39س98-124 
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439پژو  131  16/39/2432 - وحید رفیعی 39س34-924 

439پژو  132  16/39/2432 بهجت جوکار محمدرضا حسین پور 92ب98-194 

439پژو  133  19/39/2432 - مسلم فرهادی 96د98-229 

439پژو  134   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 42ق64-348 

439پژو  135  26/39/2432 - اسحاق نیک کار 28ج38-399 

439پژو  136  19/39/2432 مرتضی عسکرپور فضل اله قبادی 19ج46-213 

439پژو  137  18/39/2432 - حسین احمدی 44ج34-914 

 16/39/2432 محسن مطوس جمال کشاورز 42ع999-38  439تاکسی پژو  138

 16/39/2432 محسن مطوس جمال کشاورز 89ع913-98  439تاکسی پژو  139

439پژو  141  13/39/2432 سید میالد غیوری زاده حکمتی مطلقفایز  89ص68-366 

439پژو  141   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 19ط98-199 

439پژو  142  18/39/2432 - سیدمحمود هاشمی 39د98-896 

439پژو  143  11/39/2432 - محمد متقی مهر 69ج98-819 

439پژو  144  26/39/2432 - سپیده جوکار 39ج64-313 

439پژو  145   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 82ل94-639 

439پژو  146   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 48ط68-892 

439پژو  147  11/39/2432 کاوس راشدی مقدم سپیده جوکار 11د39-883 

439پژو  148  16/39/2432 - نصیر راشدی مقدم 94ب99-344 

439پژو  149   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 28ص98-492 

439پژو  151  26/39/2432 - سیدعلی عارف نیا 29ق99-429 

439پژو  151  13/39/2432 محمد ایرانی مقدم حمیدرضا محسنی 32ب38-929 

439پژو  152  16/39/2432 - سپیده جوکار 81ب82-149 

439پژو  153   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 32ج98-994 

439پژو  154  18/39/2432 رسول فیروزی محسن فیروزی 93ب98-392 

439پژو  155  16/39/2432 فرشید رضوان حمیدرضا محسنی 49ب34-299 

439پژو  156  16/39/2432 زهرا منوچهری محمودرضا محسنی 11ن98-292 

439پژو  157   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 91ق99-169 

439پژو  158  16/39/2432 - محمد مهدی غالمزاده 98د39-928 

439پژو  159  16/39/2432 - محمودرضا محسنی 32ج98-922 

439پژو  161  16/39/2432 میالد خشنودی ماجد شرافتی 32ی83-999 

439پژو  161  13/39/2432 مهدی زارعی عنایت فرج زاده 98و98-369 

439پژو  162  16/39/2432 ارمان فریدونی صابر مرادی 68د98-963 

439پژو  163   متقاضیفاقد  فاقد متقاضی 99ل94-219 

439پژو  164  12/39/2432 - حامد مسیح پور 33ص99-922 

439پژو  165  16/39/2432 میالد دانشجو مهدی سعیدی 99د99-936 

439پژو  166  26/39/2432 - محمود چاردولی 23ط34-638 

439پژو  167  18/39/2432 - داود برخورداری 98م68-199 

439پژو  168  18/39/2432 احمدرضا عابدی محمدمهدی فیروزی 91ص99-949 

439پژو  169   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 86ب93-999 

439پژو  171  26/39/2432 محمودرضا محسنی محمد باقرزاده 41د34-139 

439پژو  171  16/39/2432 - محمد فتحی اکبرآبادی 34ص99-216 

439پژو  172  16/39/2432 - محمدعلی ژیان پور 84د98-396 

439پژو  173  16/39/2432 - محمد مهدی غالمزاده 99ق68-626 

439پژو  174  16/39/2432 - احمدرضا عابدی 83ط49-913 
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439پژو  175  16/39/2432 - ابوذر توکلی 29ی38-996 

439پژو  176  16/39/2432 محمدباقرزاده محمدحسین شایان 93ب94-416 

439پژو  177  12/39/2432 - نصیر راشدی مقدم 93ص38-998 

439پژو  178  18/39/2432 - وحید مهرآسا 36ط34-214 

439پژو  179  16/39/2432 - مرتضی یعقوبی 89ق99-148 

439پژو  181   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 98ط26-134 

439پژو  181  12/39/2432 - احمدعلی رحیمی 41ق68-299 

439پژو  182  83/39/2432 - محمد ایرانی مقدم 92ط34-234 

439پژو  183   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 66د98-436 

439پژو  184  13/39/2432 - سپیده جوکار 29ص98-213 

439پژو  185   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 81س34-889 

439پژو  186   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 49ن98-333 

439پژو  187   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 29م99-266 

439پژو  188  13/39/2432 - زهرا منوچهری 42د98-341 

439پژو  189   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 33س98-319 

439پژو  191  16/39/2432 محمودرضا محسنی محمدرضا توفی 19ط34-199 

439پژو  191  13/39/2432 ایرج طاهری ابراهیم اسماعیل زاده 22س39-121 

439پژو  192  83/39/2432 رسول ستوده مهدویذوالفقار  29ص99-443 

439پژو  193  83/39/2432 - محمدعلی ژیان پور 96س68-923 

439پژو  194  12/39/2432 - مجید فالح 99ص34-844 

439پژو  195  12/39/2432 - قاسم شاهرخی 14ل68-619 

439پژو  196  83/39/2432 فرشاد قنواتی فرشاد ذوالفقاری 62د98-641 

439پژو  197  83/39/2432 - فرشاد ذوالفقاری 39ج99-832 

439پژو  198  83/39/2432 مجید مظفری محمدمهدی غالمزاده 34د68-613 

439پژو  199  83/39/2432 بهروز آزادی حسین احمدی 21ب99-991 

439پژو  211  11/39/2432 - صدراله آذر پیوند 19ق99-296 

439پژو  211  83/39/2432 احمدزاده عین اله داود جمشیدپور 34ج68-928 

439پژو  212  83/39/2432 - حمیدرضا محسنی 62م98-969 

439پژو  213   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 49س38-929 

439پژو  214  83/39/2432 غالمرضا اسدی خواه فرشاد ذوالفقاری 29ن99-998 

439پژو  215  26/39/2432 - روبن آرتوریان 69ی68-989 

 13/39/2432 محسن علیزاده مهدی محمدی الغار 98ه443-94 سواری ساینا 216

 12/39/2432 داریوش عبدالعلی زاده محبوبه زارع قشالقی 99ج991-98 سواری ساینا 217

 18/39/2432 علی اصغر فیروزی مسعود سطوت هارمی 34د199-98 سواری ساینا 218

 11/39/2432 - محمدجواد خلیل وند 89ق116-64 سواری ساینا 219

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 11ق991-64 سواری رانا 211

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 48ط492-94 سمند 211

 83/39/2432 علی حاجی پور امین پزنده 29ل989-68 سمند ال ایکس 212

 19/39/2432 - مجتبی ساالریان 99ج163-98 سمند ال ایکس 213

 83/39/2432 - رحمان پایدار 32ن926-68 سمند ال ایکس 214

 19/39/2432 - علیرضا تشت زر 99م998-42 9سمند ایکس 215

 18/39/2432 - مهدی زارعی 92ل881-68 سمند ال ایکس 216

 18/39/2432 - محسن مطوس 86ط299-98 سمند ال ایکس 217

 11/39/2432 - فرشاد ذوالفقاری 93ل882-29 سمند ال ایکس 218
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 83/39/2432 - انور عسکراوی 98د391-12 سمند ال ایکس 219

 18/39/2432 - زهرا منوچهری 29م221-38 9سمند ایکس 221

 11/39/2432 - زهرا منوچهری 31ج881-43 سمند 221

 11/39/2432 آزاده کرمی راد عبدالرضا بخشنده 34ط193-49 سمند 222

 26/39/2432 زهرا منوچهری محمودرضا محسنی 88ه891-98 سمند 223

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 66ط183-99 سمند ال ایکس 224

 83/39/2432 - سپیده جوکار 99ج914-84 سمند 225

 26/39/2432 زهرا منوچهری مهران امیری 23د331-99 سمند 226

 26/39/2432 - محمد ایرانی مقدم 88و299-98 سمند 227

 18/39/2432 - جواد حیدری 62ج639-92 سمند 228

 26/39/2432 محمد مهدی کاظمی ایروان دانش پذیر 66د294-98 سمند 229

 26/39/2432 حسین حمزه ریسه سید مهدی منصوریان خواه 99و891-98 سمند 231

 26/39/2432 - اسماعیل کریمی 94ط892-68 سمند 231

 83/39/2432 - آیت کاظمی 99د442-96 سمند 232

 12/39/2432 - علی حسینی 96م168-99 سمند 233

 13/39/2432 آرمان فریدونی کاوس راشدی مقدم 83ی386-38 سمند ال ایکس 234

 19/39/2432 - ذبیح اله محمدی 93و193-98 تیبا 235

 19/39/2432 - محمد خدایی 26ص238-34 1تیبا 236

 83/39/2432 فرشاد ذوالفقاری ذبیح اله خانگهدانی 32ب818-32 1تیبا 237

 83/39/2432 - مهدی شنتیا 49ص999-94 1تیبا 238

 12/39/2432 - رسول عبدالهی 11ن829-99 تیبا 239

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 99ن419-98 پژو آردی 241

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 39ق499-98 پژو آردی 241

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 28ق999-38 پژو آردی 242

 19/39/2432 - حیدریاصغر  28ی629-38 پژو روآ 243

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 96د922-68 پژو آردی 244

 83/39/2432 - سپیده جوکار 39د996-92 پژو آردی 245

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 34د342-99 پژو آردی 246

 26/39/2432 - لیال صحرایی 42ن189-98 سواری فولکس گل 247

 13/39/2432 - مراد اخبارفر 23ق966-38 پراید 248

 26/39/2432 - عبداله شجاعیان 24د398-64 پراید 249

 13/39/2432 - پیمان حسینی همت 92د913-98 222پراید 251

 19/39/2432 - علی پناه زمانی 61د632-98 281پراید 251

 19/39/2432 - فاطمه قاید 91ن936-98 281پراید 252

 13/39/2432 شیروانی وحید محمد باقرزاده 93ص933-68 281پراید 253

 13/39/2432 داود زارع محمدجواد زارع 32ب128-64 281پراید 254

 13/39/2432 آرمان فریدونی بهمن منصوری 93ط981-98 222پراید 255

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 99ج846-98 پراید 256

 11/39/2432 خلیل خلیلی محمد ایرانی مقدم 63د168-68 282پراید 257

 18/39/2432 سپیده جوکار حسین مختاری 39س499-49 پراید 258

 12/39/2432 - وحید شیروانی 23ل631-38 282پراید 259

 11/39/2432 محمود شجاعیان کورش رحمت آمیز 46ه993-38 242پراید 261

 11/39/2432 خدیجه محمدی رامین رضوان 23ق814-34 282پراید 261

 11/39/2432 - رامین رضوان 92ن421-68 پراید 262
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 13/39/2432 منصور زارعی کیان هاشمی سرشت 99د913-64 282پراید 263

 11/39/2432 - اسماعیل اژدری پور 98ن491-98 پراید 264

 11/39/2432 محمدرضا حسین پور وحید راشدی مقدم 94د912-98 282پراید 265

 13/39/2432 سیدناصر غیوری زاده عباس حاجی پور 91ن362-98 282پراید 266

 19/39/2432 کورش رحمت آمیز روح اله عبادی 99ن326-98 پراید 267

 12/39/2432 محمد حیدری حمید رومینا 92س841-99 پراید 268

 11/39/2432 - محمد محمدفام 49و291-98 پراید 269

 13/39/2432 - روبن آرتونیان 34ص349-34 282پراید 271

 13/39/2432 محمدرضا همایون جعفریحامد  82ی233-38 282پراید 271

 11/39/2432 اکبر نوذری محمد ایرانی مقدم 49ن698-38 282پراید 272

 19/39/2432 عبدالکریم رحمانیان فریدون محمدی 99ج993-98 282پراید 273

 19/39/2432 - محمد جعفریان 83ص992-68 222پراید 274

 11/39/2432 اسماعیلیمختار  فیروز نادری 19ص929-34 222پراید 275

 19/39/2432 حسین حسینی کامران زیور آرا 46ق229-68 222پراید 276

 11/39/2432 - کورش سپیانی 93ب439-38 282پراید 277

 11/39/2432 - رامین رضوان 48ص338-99 پراید 278

 13/39/2432 - محمدصابر امیری 62ج949-99 پراید 279

282پراید 281  13/39/2432 - رضوانرامین  91ص49-363 

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 22ق212-99 پراید 281

 13/39/2432 سیدناصر غیوری زاده محمد محمدفام 16ن999-12 پراید 282

282پراید 283  12/39/2432 مهوش نیکنام رامین رضوان 14ن99-869 

282پراید 284  .گردیدبه دستور مقام محترم قضایی از مزایده خارج  61س98-326 

  - رامین رضوان 14ل899-94 پراید 285

 13/39/2432 - محمد ایرانی مقدم 39س894-69 پراید 286

 13/39/2432 - سپیده جوکار 99ص412-68 پراید 287

 13/39/2432 الهام نجاریان نصیب اله دمان 13ل499-94 پراید 288

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 29ج919-68 پراید 289

242پراید 291  13/39/2432 سیدرضا عوض پور محمدجواد روشن ضمیر 92ب64-399 

282پراید 291  13/39/2432 - حامد سهرابی 93ن68-399 

222پراید 292  13/39/2432 عبدالرسول رستمی تک محسن کرونی 33ج34-196 

281پراید 293  13/39/2432 - سیدمیالد غیوری زاده 99ن98-681 

 13/39/2432 - مرجان رمضانی 69م999-68 پراید 294

 13/39/2432 جلیل دالویز حمید رومینا 91و994-99 پراید 295

222پراید 296  16/39/2432 - بهنام نجفی نژادیان شیراز 86ل49-289 

222پراید 297  16/39/2432 - حمیدرضا آقاجری 29ط39-319 

242پراید 298  12/39/2432 آیت کاظمی محمدجواد خلیل وند 49س69-931 

 11/39/2432 - ابوذر قاسمی 68د866-98 پراید 299

281پراید 311  16/39/2432 رامین رضوان حمیدرضا محسنی 31د98-948 

282پراید 311  12/39/2432 صفرعلی خیامدار محمد متقی مهر 41د68-996 

 31/39/2432 سیامک شیوا مقدم نعیم احمدیان 96م938-38 پراید 312

281پراید 313  18/39/2432 مهدی کریمی ابوذر قاسمی 99ی83-412 

282پراید 314  31/39/2432 کاوس راشدی مقدم عزت مالکی مقدم 39ج43-483 

282پراید 315  31/39/2432 بهروز هاشمی بهروز رحیمی 13ج34-643 

282پراید 316  12/39/2432 - رامین رضوان 89ن83-238 
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222پراید 317  12/39/2432 - مریم مهکوئی 99ص23-919 

 31/39/2432 - محمد حیدری مفرد 13ن236-49 پراید 318

282پراید 319  12/39/2432 حسن نظری مرتضی امیری 91د98-188 

282پراید 311  11/39/2432 - وحید رفیعی 61م38-696 

 12/39/2432 - ادریس احمدی جابری 19ل633-68 پراید 311

 31/39/2432 امیری وحید علی محمدزاده 94ه693-38 پراید 312

 11/39/2432 حمید روستا محمد شجاعیان 94ن689-98 پراید 313

 12/39/2432 - سپیده جوکار 89س429-98 پراید 314

282پراید 315  26/39/2432 - ادریس احمدی جابری 96ق99-694 

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 29م489-16 پراید 316

 12/39/2432 پدرام فارسی پور بهروز فرهنگ 32د139-98 پراید 317

282پراید 318  12/39/2432 سلنا نجفی امین توانبخش 61ص34-898 

 13/39/2432 مجید مظفری علی صفی پور 29س929-68 پراید 319

282پراید 321  31/39/2432 سید بیت اله حسینی تبار حسین شهبازی 33ق99-363 

 26/39/2432 علی محمد زاده حسین شهبازی 98ط499-99 پراید 321

282پراید 322  31/39/2432 - بهاره بنده خدا 39د98-893 

 19/39/2432 - قاسم شاهرخی 44و393-98 سواری پیکان 323

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 49ن898-98 سواری پیکان 324

 18/39/2432 رعنا زراعت پیشه محمدرضا باقری 93ن242-98 سواری پیکان 325

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 81و123-98 سواری پیکان 326

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 99د669-99 سواری پیکان 327

 31/39/2432 - رعنا زراعت پیشه 26ه939-38 سواری پیکان 328

 31/39/2432 - علی اکبر فدائی 93ن999-98 سواری پیکان 329

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 29ن221-68 سواری پیکان 331

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 28م996-38 سواری پیکان 331

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 98د991-98 سواری پیکان 332

63وانت ال 333  31/39/2432 - علی یزدان پناه 16ی68-913 

 31/39/2432 - محمد صادقی 61د916-98 وانت مزدا 334

 12/39/2432 پادبانعسکر  محمدعلی ژیان پور 13ن143-98 وانت مزدا دوکابین 335

 31/39/2432 - آرمان فریدونی 69ج911-98 وانت مزدا 336

 26/39/2432 مهدی زارعی آرمان فریدونی 83ن643-98 وانت مزدا 337

1333وانت مزدا بی 338  31/39/2432 علی مریمی مصطفی شرقی 99ی23-942 

292وانت پراید 339  13/39/2432 سجاد رشیدی محمود سامری 44م98-839 

 13/39/2432 اکبر رضایی رامین رضوان 98ج399-14 وانت پراید 341

 26/39/2432 آرمان فریدونی امیرصالح مالعباسی 98ج491-64 وانت پراید 341

 31/39/2432 رامین رضوان رضا اسفندیاری 14و194-99 وانت پراید 342

 31/39/2432 - رامین رضوان 92ج369-93 وانت پراید 343

 31/39/2432 - عبدالرسول رستمی 34م998-38 وانت پراید 344

 26/39/2432 - الیار پارسایی 92و469-98 وانت پراید 345

 12/39/2432 امیرحسین یحیایی جهانگیر کیانی رحیمی 49ط299-33 وانت نیسان 346

 31/39/2432 - محمد معتمدی زاده 99د933-98 وانت نیسان 347

 31/39/2432 - آرمان فریدونی 41ج943-68 وانت نیسان دیزل 348

 12/39/2432 - مهدی زارعی 11س192-34 وانت نیسان 349

(دیزل)وانت نیسان 351  11/39/2432 سیفعلی زارع امین پزنده 69ب93-994 
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 31/39/2432 ایوب سهرابی محمد یزدانی 82ص393-39 وانت نیسان 351

 31/39/2432 - محمد محمدفام 99ق961-68 وانت نیسان 352

 31/39/2432 - شهریار هرمزی 29ه389-38 وانت نیسان 353

 31/39/2432 امین علیزاده حسین ساقی پور 11ن413-98 وانت نیسان 354

 13/39/2432 مجید بلدی جعفر یعقوبی 99ن931-98 وانت نیسان 355

 26/39/2432 اسماعیل سپیدنامه محمد حسین امیری 19ع269-38 وانت نیسان 356

 31/39/2432 - حمید بوالحسنی 26ب999-38 وانت نیسان 357

 31/39/2432 محمدمهدی فیروزی حمیدرضا آقاجری 13س941-98 وانت نیسان 358

(دیزل)وانت نیسان 359  31/39/2432 کرامت اله نامداری محمد غیاثی 23د99-499 

 11/39/2432 اسماعیل بابری محمدعلی فیروزی 18و484-98 وانت نیسان 361

 31/39/2432 امراله شریفی مرتضی عسکر پور 92ن918-98 وانت پیکان 361

 19/39/2432 غالمحسین کشاورز عبدالرضا بخشنده 19ن181-98 وانت پیکان 362

 31/39/2432 محمدصادق شبانی محمد متقی مهر 49ج949-34 وانت پیکان 363

 31/39/2432 مهدوی ذوالفقار نصیر کیانی 91ق982-99 وانت پیکان 364

 19/39/2432 محسن صفری محمدعلی خدائی 12م964-38 وانت پیکان 365

 19/39/2432 ذوالفقار مهدوی محمد متقی مهر 92ق296-99 وانت پیکان 366

 31/39/2432 - محمد متقی مهر 96ق893-94 وانت پیکان 367

 19/39/2432 محمد ایرانی مقدم امراله شریفی 39ب923-62 وانت پیکان 368

 19/39/2432 محسن صفری حسین ابول پور 81م999-38 وانت پیکان 369

 31/39/2432 - مجتبی ساالریان 91م969-98 وانت پیکان 371

 31/39/2432 - محمود چاردولی 14ج192-38 وانت پیکان 371

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 93س122-99 وانت پیکان 372

 26/39/2432 حسین ساقی پور محمد اسماعیل شهسواری 26و929-99 وانت پیکان 373

 26/39/2432 محمد متقی مهر صفرعلی خیامدار 99ه949-24 وانت پیکان 374

 26/39/2432 - محمد متقی مهر 93د929-83 وانت پیکان 375

 26/39/2432 ایوب سهرابی محمد متقی مهر 92ج124-64 وانت پیکان 376

 31/39/2432 - ذوالفقار مهدوی 88ق119-64 وانت پیکان 377

 31/39/2432 مهدی پروان ایوب سهرابی 99س699-34 وانت پیکان 378

 26/39/2432 - الهام نجاریان 23س298-98 وانت پیکان 379

 26/39/2432 - علی حسینی 69ب891-68 وانت پیکان 381

 31/39/2432 - مهدی زارعی 96د139-98 وانت پیکان 381

 26/39/2432 حمید بولحسنی الهام نجاریان 99م699-38 وانت پیکان 382

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 28ق449-64 وانت پیکان 383

 31/39/2432 - امان پناهی دوست 92د434-92 وانت پیکان 384

 31/39/2432 - زهرا منوچهری 86ق991-64 وانت پیکان 385

386 133CCموتورسیکلت  برمودا  به بعد 26/39/2432از  - مصطفی صداقت 969-31969 

 به بعد 26/39/2432از  - اسماعیل کرمی 64298-969 شبابCC133موتورسیکلت 387

 به بعد 26/39/2432از  ایوب همتی علی رمضان زاده 31112-969 پیشروCC133موتورسیکلت 388

 به بعد 26/39/2432از  - محمدعلی خدائی 18444-383 پروازCC133موتورسیکلت 389

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 49999-386 لیفانCC133موتورسیکلت 391

 به بعد 26/39/2432از  - مزدک کاظمی میرکی 98366-969 همتازCC 133موتورسیکلت 391

 به بعد 26/39/2432از  مسلم فالحی آرمین علی جان مطلق 61984-329 سحر219CCموتورسیکلت 392

 به بعد 26/39/2432از  - اسماعیل کرمی 84332-969 کبیر133CCموتورسیکلت 393

 به بعد 26/39/2432از  - علی خوبینی فر 99499-329 برمودا 133CCموتورسیکلت  394
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 به بعد 26/39/2432از  - رحمت اله فکوری اصل 49892-939 سپند219CCموتورسیکلت 395

 به بعد 26/39/2432از  - محمد اسکندری سبزی 32298-328 باستان219CCموتوسیکلت 396

 به بعد 26/39/2432از  علی خوبینی فر علی چهرازی 68981-969 کبیر133CCموتورسیکلت 397

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 49162-968 133موتورسیکلت رهرو 398

133موتورسیکلت نیکتاز 399  به بعد 26/39/2432از  علی خوبینی فر علی چهرازی 969-99982 

133لیفانموتورسیکلت  411  به بعد 26/39/2432از  مراد اخبارفر منصور اسعدی 963-14196 

219موتورسیکلت زنون 411  به بعد 26/39/2432از  محمد حسین پور مسعود سطوت هارمی 969-89369 

133موتورسیکلت همتاز 412  به بعد 26/39/2432از  - فاطمه صفری 941-29982 

133موتورسیکلت شیرکوه 413   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 964-64999 

219موتورسیکلت زیگما 414  به بعد 26/39/2432از  - محمد صادق شبانی 969-19142 

219موتورسیکلت رایکا 415  به بعد 26/39/2432از  امیرحسین قوهستانی امید عظیمی 962-91416 

219موتورسیکلت تک پر 416  به بعد 26/39/2432از  - روح اله فرحی 939-19948 

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 92443-383  133موتورسیکلت شباب 417

133موتورسیکلت احسان 418  به بعد 26/39/2432از  - ستار افروزنده 963-89994 

133موتورسیکلت همارو  419  به بعد 26/39/2432از  مزدک کاظمی میرکی غالمرضا خداشیر 969-43994 

133موتورسیکلت شیرکوه 411   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 386-91292 

133موتورسیکلت شیرکوه 411  به بعد 26/39/2432از  - احمد تاجیک 969-48493 

133موتورسیکلت احسان 412  به بعد 26/39/2432از  محمود عطائی فرشاد تیموری 963-89934 

133موتورسیکلت شباب 413  به بعد 26/39/2432از  امید عظیمی محمد جاللی 383-92486 

 19/39/2432 - حسن آباده 14ل696-98 پراید 414

 19/39/2432 جعفر یعقوبی سیدیاسر حسین زاده 29ن918-89 سمند 415

439پژو  416  18/39/2432 - علی اصغر سعدی تزنگی 99س98-431 

 31/39/2432 - افشین نوری 49م992-98 پژوپارس ئی ال ایکس 417

 31/39/2432 - مهدی پروان 86و826-98 وانت نیسان 418

 31/39/2432 محمد حسین شایان وحید رفیعی خواجه 11ق966-84 پژوپارس ئی ال ایکس تصادفی 419

439پژو  421  31/39/2432 - حسن آباده 98ق49-928 

439پژو  421  31/39/2432 - احمد تاجیک فاقدشماره 

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 34ی964-44 سواری پیکان 422

1333 وانت مزدا 423  31/39/2432 - محمدحسین صالحی زاده 99س49-493 

219موتورسیکلت  424   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 4412-2نی ریز 

نیرو موتور 219موتورسیکلت  425   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 13کرمان-3999 

293موتورسیکلت شاهین  426   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 962-23922 

219کویر موتورسیکلت  427  به بعد 26/39/2432از  - محمدرضا کشاورز پور 962-39896 

219موتورسیکلت تیماس  428  به بعد 26/39/2432از  - علی رمضان زاده 964-39444 

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 24ق114-24تهران زانتیا 429

 12/39/2432 - غالمحسین کشاورزی 92م699-98 پژو پارس 431

 11/39/2432 انور عسکری آرمان فریدونی 99د914-43 پژو پارس 431

439پژو  432  31/39/2432 - سهیل نیکنام 99م98-914 

  فاقد متقاضی فاقد متقاضی 46ص212-34  439پژو  433

439پژو  434  13/39/2432 مصطفی ربیعی کوهنجانی حمیدرضا محسنی 91د68-936 

439پژو  435  12/39/2432 محسنیحمیدرضا  مهدی سلیمی 94ط34-419 

439پژو  436  26/39/2432 مهدی هوشیار سعید پازن براهویی 93ب98-818 

 13/39/2432 مرتضی یعقوبی آنیتا عسکرپور 29م689-98   439پژو  437

439پژو  438  13/39/2432 - فریعت شیری کوهنجانی 49د43-199 
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29م129-98  439پژو 439   فاقد متقاضی فاقد متقاضی 

 31/39/2432 - داور دمان 69ص963-34 سمند 441

 11/39/2432 - فضل اله قبادی 96ب996-46 سمند 441

 26/39/2432 - جواد میرزاوند 16س246-82 سمند 442

1تیبا  443  31/39/2432 - مصطفی برزگر 41ط64-963 

1تیبا  444  31/39/2432 علی اکبر مرادی سلنا نجفی 36ب43-839 

282پراید  445  18/39/2432 ابوذر قاسمی محمودرضا محسنی 99د98-298 

282پراید  446  31/39/2432 اسماعیل بهرامی نژاد محمدرضا همایون 99د49-413 

 31/39/2432 - حامد سهرابی 89س934-98 پراید 447

 13/39/2432 - سپیده جوکار 98س396-99 پراید 448

  متقاضیفاقد  فاقد متقاضی 22ط991-64 سواری پیکان 449

 13/39/2432 گلباد ظهرابی فیروزآباد محمدرضا عابدینی 94ن489-38 وانت نیسان 451

 13/39/2432 - علی اکبر دهقان 89د496-98 وانت مزدا دوکابین 451

219موتورسیکلت کبیر  452  به بعد 26/39/2432از  - امید عظیمی 969-46998 

219موتورسیکلت لینهای  453  به بعد 26/39/2432از  - اکبر عاشوریعلی  964-31211 

219موتورسیکلت کویر  454  به بعد 26/39/2432از  - محمدرضا حسین پور 969-99924 

219موتورسیکلت رادان  455  964-42922  به بعد 26/39/2432از  روح اله فرحی علی زارعی 

219موتورسیکلت پیشرو  456  به بعد 26/39/2432از  - بهنام شعبانی 969-41622 

219موتورسیکلت ترمین  457  933-99199  به بعد 26/39/2432از  - روح اله فرحی 

 12/39/2432 - علی اکبر دهقان 83ب992-43 پژو پارس 458

 31/39/2432 آرمان فریدونی مجتبی ساالریان 41ی313-21 پژو پارس 459

439پژو  461  13/39/2432 - احمد تاجیک فاقدشماره  

 13/39/2432 - مجتبی ساالریان 18ج999-64 سمند 461

کوانتوم 219موتورسیکلت  462  به بعد 26/39/2432از  - زهره قنبری 3929-91شیراز 
 

 : توجه

به هيچ عنوان بدون هماهنگي با حوزه اموال و دارایيها برندگان مزایده 

نداشته باشند و در صورت واریز هرگونهه وجههي    يحساب هيچ واریز به

بدون هماهنگي کليه مسئوليت آن با فرد واریز کننده وجه مهي باشهد و   

گرفتن خودرو مراجعه نماینهد   فقط در تاریخ های اعالمي جهت تحویل

  .در غير این صورت هيچ خدماتي ارائه نمي گردد


