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کد 2548

کد 3169

کارت ملی,شناسنامه,
امیر نکونام فرزنــد محمدجواد به شــماره شناســنامه  0480468966و کد ملی
 0480468966متولد  1371/7/3مورخ  1396/5/11مفقود گردیده است.

کارت ملی,
سیاوش پورافشار فرزند احمد به شماره شناسنامه  4394و کد ملی 4949666215
مورخ  1396/5/19مفقود گردیده است.

گذرنامه,
ثناء رنجبر ســیانی فرزند علیرضا به شماره شناســنامه  0011333601و کد ملی
 0011333601متولد  1368/9/25مورخ  1396/5/7مفقود گردیده است.

کد 2540

کارت ملی
فریبرز هوشمندمالل فرزند عزیز به شماره شناسنامه  8و کد ملی 5709717290
متولد  1361/3/15مورخ  1395/5/1مفقود گردیده است.
کارت ملی
زهرا خادم حسینی فرزند اهمعلی به شماره شناســنامه  0590001426و کد ملی
 0590001426متولد  1367/12/18مورخ  1396/3/22مفقود گردیده است.
کارت ملی,
زهرا زند فرزند علی به شماره شناســنامه  10480و کد ملی  3340080828مورخ
 1396/2/10مفقود گردیده است.
کارت ملی,
حمید شفقت فرزند فخرالدین به شماره شناسنامه  26105و کد ملی 0081025955
متولد  1366/2/17مورخ  1385/7/10مفقود گردیده است.
کارت ملی
نیره چیذری فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه  1578و کد ملی 0451507266
متولد  1362/3/24مفقود گردیده است.
کارت ماشین
مدارک خودرو  405نقره ای به شماره پالک ایران 956 - 66هـ  76شماره موتور
 12488067982شماره شاســی  irsc88iv30b101885مدل  88به نام نرگس
فقیه مجیدی مورخ  1396/4/1مفقود گردیده است.
کارت ماشین,
مدارک خودرو پراید سفید به شــماره پالک ایران  959 - 77ب  56شماره موتور
 4490915شماره شاسی  s1412290061717مدل  1390به نام معصومه محسنی
قادر مورخ  1396/5/17مفقود گردیده است.
گذرنامه
سالله سلطانی فرزند امیر به شــماره کد ملی  0150276574متولد 1390/6/18
(گذرنامه ســاتیار ســلطانی کد ملی  ) 0153702745مــورخ  1396/5/7مفقود
گردیده است.
کارت ملی,
علی فرمان بیگ محمدی فرزند شــمس اله به شماره شناســنامه  483و کد ملی
 6369295191متولد  1345/7/10مورخ  1393/7/15مفقود گردیده است.
کارت ماشین,
سیده سارا حسینی فرزند سید کمال الدین به شماره شناسنامه  0018211501و کد
ملی  0018211501متولد  1374/4/13مورخ  1396/5/10مفقود گردیده است.

کد 2566

کارت ملی,شناسنامه,
مریــم رضائی فرزنــد محمد اســماعیل به شــماره شناســنامه  438و کد ملی
 0793329396متولد  1342/1/15مورخ  1396/5/1مفقود گردیده است.

کد 2554

اداره کل نوسازی مدارس
استان کهگیلویه و بویراحمد

کارت ملی,سند ماشین
یداله سرویاس فرزند حیدر به شماره شناسنامه  10585و کد ملی 1828741264
متولد  1326/1/3مورخ  1396/2/29و مدرک خودرو پراید مدل 1385به شــماره
پالک ایران  94 - 23د 748به نام یداله سرویاس مفقود گردیده است.

شناسنامه,گواهینامه پایه ,3
محمدامین سعید منش فرزند مجید و کد ملی  1272193969مورخ 1396/5/17
مفقود گردیده است.
گواهینامه پایه ,3کارت ملی هوشمند
الناز امیری فرزنــد منوچهر و کد ملی  1270564366مــورخ  1396/5/17مفقود
گردیده است.
شناسنامه
علی احمد فروزنده فرزند ولی اهلل به شماره شناسنامه  25و کد ملی 1159655421
مورخ  1396/5/1مفقود گردیده است.
گذرنامه,کارت ملی,شناسنامه
افروز صدری فرزند مصطفی به شماره شناســنامه  639و کد ملی 1284827526
مورخ  1396/4/18مفقود گردیده است.

کد 3108

شناسنامه
محمد سلیمی زه فرزند علی به شماره شناسنامه  967و کد ملی  3160824993متولد
 1349/6/18مورخ  1396/5/17مفقود گردیده است.
کارت ملی,شناسنامه,
سحر نظام احمدی فرزند عبدالعلی دارای کد ملی  3150353106متولد 1373/11/6
مورخ  1396/1/13مفقود گردیده است.

کد 3137

برگ سبز
نعیم بزرگ زاده فرزند محمدسعید به شــماره شناسنامه  6450305721و کد ملی
 6450305721متولد  1376/4/1و مدارک خودرو به شماره پالک938 - 95ط25
شماره موتور  m13/5611062شماره شاســی  nas422100g1195509مدل
 1395به نام نعیم بزرگزاده مورخ  1396/1/7مفقود گردیده است.

کد 2819

شناسنامه,گواهینامه پایه ,2
وحیــد صالحوند فرزنــد ملک محمد بــه شــماره شناســنامه  3577و کد ملی
 1977220896متولد  1365/4/24مورخ  1396/2/7مفقود گردیده است.
گواهینامه پایه ,2
محمد مرادی فرزند شاهمراد به شماره شناسنامه  1331و کد ملی 1970373288
مورخ  1396/2/27مفقود گردیده است.

کد 2126

کارت ملی
محمدرضا قصابی فرزند عباس به شماره شناسنامه  2226و کد ملی 1261211421
متولد  1358/4/1مورخ  1396/5/11مفقود گردیده است .

نوب

یک مرحله ای

naslefardanews

ت
اول

naslfarda

11

اداره کل نوسازی مدارس
استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژه های با مشخصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه
معتبر و ظرفیت کاری آزاد میباشند
صالحیت
2856
عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و رتبه بندی شده که دارای گواهینامه تشخیص کد
عضویت
عدم
صورت
در
گران
مناقصه
است
از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irواگذار نماید الزم
کارت ملی,گواهینامه پایه 3
کارت ملی,گواهینامه پایه ,2
کارت ملی,
 1272439811و کد ملی
شناســنامه
محققاســداله
نصری فرزند
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در آرمان
فراخوان
شــمارهانتشار
سازند.بــهتاریخ
مناقصه
متولد در
ثبت نام
قبلی،ملیمراحل
1365/1/1
1292215674
محمدجواد پرســتگاری فرزند کاظم و کد
تهمینه دلدم فرزند ابراهیم دارای کد ملی  0012907359متولد  1369/10/15مورخ
 1272439811متولد  1376/4/4مورخ  1395/10/2مفقود گردیده است.
مورخ  1396/5/18مفقود گردیده است.
 96/5/22میباشد .
مفقودسامانه
1396/2/1در
مناقصه
گردیده است.
شناسنامه,مذکور انجام خواهد شد.
٭ محل دریافت اسناد مناقصه ،از دریافت تا تحویل از طریق درگاه
2841
1270551310
دردارای کد
خســرو
درختکی فرزند
طوروسیان
تانگیک
تضمین شرکت در مناقصه) از طریق
کد( الف)،
متولدارائه پاکت
مناقصه و
ملیاسناد
خصوص
بیشــتر
اطالعات
دریافت
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت
مفقود گردیده
استان1396/5/10
 1369/4/21مورخ
پذیرد.
است.به شماره تماس 074-33235436 :انجام می
بویراحمد
کهگیلویه و
پایه – 2میدان معلم – اداره کل نوسازی مدارس
یاسوج
آدرس:
کارت ملی
کارت ملی,گواهینامه
حمیدرضا مهدیان جویباری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  10815و کد ملی
کارت ملی,شناسنامه,
 96/5/22ساعت 10
صفحهملیاعالن عمومی
 2298876061متولد
ارسال 189و کد
علیرضا وکیلی فرزند ایرج به شماره٭شناسنامه
 0071915516مورخ  1396/5/18مفقود گردیده است.
فرزند کاظم به شماره شناسنامه  322و کد ملی 0492099308
96/5/27شفتی
سپهر
گردیده است.
مهلتمفقود
1396/5/11
کرامت15
ساعت
اسناد حداکثر
دریافت
 1351/3/15مورخ ٭
متولد  1350/5/19مورخ  1395/9/9مفقود گردیده است.
٭ مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی حداکثر  96/6/6ساعت 15
کد 2853
شناسنامه,
٭ زمان بازگشایی پاکت ها 96/6/7
دینا آریانا فرزند الهام الدین به شــماره شناسنامه  6111و کد ملی 3622072091
٭ زمان اعتبار پیشنهاد  96/9/7ساعت 14
شناسنامه
متولد  1365/4/10مورخ  1396/4/1مفقود گردیده است .
گذرنامه,شناســنامه,کارت پایان خدمت,گواهینامه پایه ,2کارت
یداله عمران فرزند یعقوب به شماره شناسنامه  58و کد ملی  6599815146متولد
اسناد مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه از طریق ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد))
٭٭
ماشین,
شناسنامه,
 1341/04/15مورخ  1394/03/01مفقود گردیده است.
نامهکد ملی
 16967و
شناســنامه
شــماره
-1اله به
شــهاب عاقبت خیر فرزند حبیــب
متولدرا در پاکت ( الف) قرارداده و به صورت الک و مهر شده
0022753752نامه
واصل و ضمانت
ســتاد
ســامانه،
در
ثبت
ضمن
را
معتبر
بانکی
ضمانت
(الف):
پاکت
محمدمتین شفتی کرامت فرزند سپهر به شــماره کد ملی
 0079618162متولد  1364/6/30مورخ  1396/5/19مفقود گردیده است.
است.تحویل داده شود  .تاریخ تسلیم تضمین شرکت در مناقصه حداکثر
گردیدهکل
مفقوداداره
1395/9/9این
دبیرخانه
به
تماس)
شــماره
و
پروژه
نام
و
شــرکت
مهر
به
ممهور
پاکت
(
 1378/10/4مورخ
کد 2560
13
ساعت
96/6/6
تاریخ
تا
شناسنامه,
پیمانکاری برای اشخاص
ملیو اساسنامه
تاسیس
شرکت
فرزندتغییرات
آگهی
آخرین
2269809394برای شرکتها و گواهی صالحیت کارت ملی
آگهی  77و کد
شماره –شناسنامه
محمدهاشم به
غالمی
 -2پاکت (ب) :شامل ( )1-2رتبه بندی-ناهید
رضا علی چراغی فرزند عباس به شماره شناسنامه  12601و کد ملی 2291447726
رسمی
حقیقی،
باشند.مورخ  1396/4/25مفقود گردیده است.
1362/6/27
همه معتبر و برابر با اصل از دفاتر اسنادمتولد
ملی,
کارت
متولد  1351/07/01مورخ  1396/05/13مفقود گردیده است.
ساجار -گواهی تایید صالحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی – تکمیل فرم
سامانه
تاییدیه
فرم
دولت-
کارکنان
مداخله
منع
فرم
تکمیل
()2-2
مفقود
1396/4/1
مــورخ
0081839413
محمدرضا فضلی خلف دارای کد ملی
کارت ملی,
گردیده است .
1368/3/26مشخصات فنی-
قیر -فرم
حمل
ملیپیمانکار
شــمارهکدفرم
مراد–به تکمیل
کنندگان
شرکت
خود
متولد
3950019235
حاتمی فرزند
اظهاری – فرم شرایط مناقصه و تعهدیاسمین
کد 2553
 1396/5/10مفقود گردیده است.
مورخآنالیز بها
ملی( ,ج) :شامل برگ دعوت نامه ( پیشنهاد قیمت) و
کارتپاکت
-3
1396/5/8
0082376352
دارای کد
برای مدت  90روز پس از گشایش پاکت قیمت معتبر میباشد.
مورخقیمت
پیشنهاد
ملیاعتبار
زمان
مهسا سادات طباطبایی رشید ابادی-4
کارت ملی
مفقود گردیده است.
است .به شماره شناسنامه  4779و کد ملی 0075310465
الزامیفرزند داود
صفوی بیات
ایمانریال
 -5طبق بخشنامه  96/1232579مورخه  96/3/31آنالیز بها برای مبالغ اولیه باالتر 2/200/000/000
کارت ملی
متولد  1362/04/21مورخ  1396/03/31مفقود گردیده است.
مفقوداداره کل نوســازی مدارس کشــور به نشــانی  www.dares.irو ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد) به
ســایت
مناقصه در
٭ ٭ آگهــی
1396/4/25
 2980641979مــورخ
فرنوش انجم شــعاع دارای کد ملی
کارت ملی
ملی
کارت
است Www.setadiran.ir.و همچنین در سایت پایگاه ملی مناقصات آدرس  http://iets.mporg.irقابل روئیت می باشد.
آدرس:
گردیده
اکبر عزتی فرزند ابوالفضل به شماره شناســنامه  1077و کد ملی 0045305447

کد 3102

کد 2009

کد 2552

کد 2665

کد 2395

کد 2479

کد 3140

امیر حســین وانل فرزند محمد به شــماره شناســنامه  0013925601و کد ملی
 0013925601متولد  1370/6/14مورخ  1395/6/1مفقود گردیده است.

نام پروژه

ردیف

کد 2791

کارت ماشین,
حسن روشنی اصل فرزند اسحق به شماره شناســنامه  1900273950و کد ملی
گردیده است.
 1900273950متولد  1373/5/16مورخ  1396/5/19مفقود
محوطه مدارس
آسفالت(

کد 2551

1

برآورد اولیه (
ریال)

محل اجرا

رتبه و رشته
مبلغ تضمین شرکت
مدت کارت ملی
پیمانکاریکد ملی 3309612090
پیمانشماره شناسنامه  1049و
فرزند نعمت اله به
سعیده(فرهی
ریال)
در مناقصه
متولد  1362/03/08مورخ  1394/02/25مفقود گردیده است.

کارت ملی هوشمند ،گواهینامه پایه دو
کارت ملی,
رشتهملیابنیه
علی جعفر فرزند رضا به شماره شناسنامهرتبه 5
 0060429062متولد
 34465و کد
۳ماه
دناو کد ملی ۳25/500/000
بویراحمد
6/509/584/640
شناســنامهو589
حســین به شــماره
ابطهی فروشــانی فرزند
مهشاد
راهگردیده است.
 1358/07/01مورخ 1396/03/19یامفقود
دنا)
شهرستان های بویراحمد و

 4231945251متولد  1366/12/9مورخ  1396/5/5مفقود گردیده است.

کد 2073

آسفالت ( محوطه مدارس
کارت ملی,
گچساران ،باشت
شهرستانهای
زهرا حشمتی پور فرزند حسین به شماره 2
2219857751
شناسنامه  354و کد ملی
متولد  1366/1/7مورخ  1396/1/20مفقود گردیده است .بهمئی)

۳/۳06/957/758

گچساران و باشت
و بهمئی

شناسنامه
سحر غیبی فرزند خداکرم به شماره شناســنامه  14894و کد ملی 1757391541
متولد  1367/11/22مورخ  1396/5/16مفقود گردیده است.

کارت ملی

اقدس براتی فرزند صاحبعلی به شماره شناســنامه  548و کد ملی 0601104102
محوطه مدارس
آسفالت (
متولد  1346/1/10مورخ  1396/5/10مفقود گردیده است.
چرام
کارت ملی,شناسنامه,کارت پایان کهگیلویه و
پایه 2
خدمت,گواهینامه
۳/78۳/798/200
شهرستانهای کهگیلویه ،چرام،
۳
لنده
کارت ملی,
 1373/7/17مورخ
آرشام یونسی فرزند بیژن به شماره کد ملی 1741788641ومتولد
لنده)
4889822453
جواد یاری تازه کند فرزند اصغر به شماره شناسنامه  242و کد ملی
متولد  1364/3/27مورخ  1392/5/20مفقود گردیده است.

کارت ملی
محمودرضــا اکبری فرزند شــکر خــدا به شــماره شناســنامه  5691و کد ملی
 0064277348متولد  1356/8/8مورخ  1396/5/1مفقود گردیده است.

کد 2568

متولد  1332/05/01مورخ  1396/05/17مفقود گردیده است.

کارت ماشین ،کارت سوخت ،بیمه نامه (شــخص ثالث و بدنه)
خودرو،
مدارک خودروی پژو پارس مدل  1388به شماره پالک ایران  641 - 55د  43شماره
ابنیه
رشته
5
رتبه
 NAAN01CA69K752866و شماره موتور  12488031562به نام
شاسی
 ۳ماه
165/400/000
شماره راه
شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص دارای یا
شناسه  10100777300مورخ
 1396/04/05مفقود گردیده است.

کارت ملی ،گواهینامه پایه یک ،گواهینامه موتورسیکلت
سعید سلیمیان فرزند علی به شماره شناسنامه  145و کد ملی  4219490906متولد
رشته
 1351/3/09مورخ رتبه
ابنیهاست.
گردیده
51396/04/05مفقود
 ۳ماه
189/500/000

 1396/3/5مفقود گردیده است.

شناسنامه,
حمیدرضا افشاری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  158و کد ملی 1971867799
متولد  1347/6/1مورخ  1396/3/1مفقود گردیده است.

کد 3023

یا راه

ملی 1396/5/22
کارتاول:
تاریخ انتشارنوبت
15820856511396/5/23
شناسنامه  361و کد ملی
فرزند ابوالفضل به
معصومه علیزاده
شمارهدوم:
انتشارنوبت
تاریخ
متولد  1340/07/02مورخ  1396/05/17مفقود گردیده است.

روابط عمومی کد
2898بویراحمد
کهگیلویه و
2246نوسازی مدارس استان
اداره کل
کد

کارت ملی,
بهناز بیات فرزند عباس به شماره شناسنامه  1347و کد ملی  0071066837متولد
 1361/3/9مورخ  1396/5/14مفقود گردیده است.

شناسنامه,
مرتضــی فرزانه االنق فرزند حســین بــه شــماره شناســنامه  2777و کد ملی
 1381822312متولد  1364/7/20مورخ  1396/2/31مفقود گردیده است.

کارت ملی
ابراهیم پورمند فرزند بیگ محمد به شماره شناســنامه  5910149202و کد ملی
 5910149202متولد  1377/4/20مورخ  1396/5/14مفقود گردیده است.

کارت ملی هوشمند
مهدی میکائیل پور اردبیلی فرزند حســین دارای کد ملــی  1451431880متولد
 1378/04/20مورخ  1396/05/18مفقود گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1396/05/22 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1396/06/07 :
 / 451م الف علی شهسواری -رئیس ثبت
اسنادوامالک ناحیه دو قزوین

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضوع ماده 3قانون و مــاده 13آیین نامه قانون تعیین
تكلیــف وضعیت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند
رســمي برابــر راي شــماره 139660315002000500هیات
اول موضــوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتــي اراضي و
ســاختما نهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك مهــران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
بهروز منصورپور فرزند حیدر به شماره شناسنامه  59صادره
ازایالم در یك دهنه مغازه به مساحت 56/55متر مربع پالك
434فرعي از  13اصلي صالح آباد واقع در شهرســتان مهران
شــهر صالح آبــاد بلوار امام خمینــي (ره)خریداري از مالك
رســمي آقاي خمیس منصوري محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت
متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خود را بــه این اداره
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از از تاریخ
تســلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم
نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/05/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/06:
نصراهلل رادپور –رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان
مهران

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/05/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/06:
نصراهلل رادپور –رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان
مهران
برگ اجرائیه
مشــخصات محکوم له  :نام محمدعلــی نام خانوادگی:
مرزبانــی نام پدر :علی شــغل - :نشــانی محل اقامت:
کرمانشــاه میدان امام حسین بلوار رودکی کوی پانزدهم
پ  96محکــوم بــه :به موجب دادنامه شــماره -770
 24مورخ  95/5/16شــورای حل اختالف شعبه 32که
وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه عمومی کرمانشاه-
قطعیت حاصل کرده اســت .خوانده ردبف دوم محکوم
علیه محم شــفیع زاده ملزم اســت به حضور در یکی از
دفاتر اسناد رســمی و تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
پــژو به شــماره انتظامی  67-562ایــران  78و کحکوم
علیه فرشــید باتمانی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی به
مبلغ یک میلیون و هشــتصد و پانزده هزار ریال در حق
خواهان و نیم عشر دولتی مشخصات محکوم علیه :نام
 :فرشد نام خانوادگی :باتمانی نام پدر :مرادعلی  -2نام:
محمد نام خانوادگی :شــفیع زاده نام پدر :ســبزه شغل:
 نشــانی محل اقامت - :شهرســتان -1مجهول المکانبخش -2:اسالمشــهر خیابان  12متــری کوی طالقانی
کــوی  10متری شــهید مداح پــالک  137محکوم علیه
محکوم مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :پس
از ابــالغ اجرائیه ظــرف ده روز مفادآن را به موقع اجرا
بگذارد  -2ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد -3
مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا به از آن میســر
باشــد و در صورتیکه خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه
ندانــد باید ظرف مهلــت  10روز صورت جامع دارایی
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا
اعالم نتماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت
مذکور معلوم شــود که قادر به اجرای حکم و پرداخت
محکوم به بوده ایــد لیکن برای قرار در پرداخت اموال
خــود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی
خود بدهید بنحوی که اجرای احکام تمام یا قســمتی از
مفاد اجرائیه متعســر باشد به مجازات حبس از  61روز
تــا  6ماه محکــوم خواهید  -4عالوه بر مــوارد باال که
قســمتی از ماده  34قانون اجرای احکام مدنی می باشد
بــه مواردی که از قانون اجــرای احکام و قانون اجرای
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  79/1/21و
همچنیــن مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مای
مصوب  10آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده
است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیر شعبه  ۳2شورای حل اختالف

شادروان عبداله شمسیان در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت
به -1 :آرزو شمسیان فرزند عبداله نسبت با متوفی فرزند
ش ملــی  -2 3257590423ســارا شمســیان فرزند
عبداله نســبت با متوفی فرزنــد ش ملی 3255821721
 -3کبری زاجی فرزند عبداله نسبت با متوفی همسر ش
ملی  3255621811اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مزبوررا در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک مــاه به دادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه  2حصروراثت شورای حل اختالف
شهرستان کرمانشاه -علی فدایی

گواهی حصروراثت
خانم پریسا سادات حسینی به شماره شناسنامه  4811مطابق
دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  212/6/96ازاین شعبه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان حسین زینی به شماره شناسنامه  3900در تاریخ
 96/3/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :پریسا سادات حسینی
ش.ش  4811ت.ت  1350صــادره تهــران نســبت با متوفی
همســر -2نیما زینی ش.ش  001-536090-3ت.ت 1371
صادره تهران نســبت با متوفی فرزند -3شــیدا زینی ش.ش
 53892ت.ت  1367صادره تهران نســبت بــا متوفی فرزند
ومرحــوم ورثه دیگــری ندارد با انجام تشــریفات مقدماتی،
درخواســت مزبور را باســتناد ماده  361قانون امور حســبی
در یــک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا
آگهی مفقودی
وصیتنامــه ازمتوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف کارت فعالیت راننده حرفه ای به شــماره کارت  2607354به
مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر نام آقای طاهر ســرمت مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط
خواهد شد
می باشد.
.م.الف/108/1086:الف ق رئیس شعبه  6شورای حل
مریوان
اختالف شهرستان قدس
اخطاریه
اجرائیه
خانم ژیال بیگی بابا رود چون همســر شــما به نــام ابراهیم
مشــخصات محکوم له  .محکوم لهــم  – 1محمد رضا کیانی شریعتی پور با ارائه دادنامه شــماره 9609978312300344
علی آبادی – نام پدر :محمد حســن – نشانی:کرمانشاه گذر –  96/3/9و پاســخنامه شــماره -1396050000281055
نامه ســابق –  22بهمن – گذر نامه ســابق – میدان بهزیستی  96/5/21از شعبه هشت کرمانشاه جهت امر طالق در غیاب
خ ددکاران آپارتمــان امیــد پالک  19-28طبقــه پنجم.همراه شما به این دفتر نامه مراجعه نموده است .لذا بدین وسیله به
 09188394586مشخصات محکوم علیه .محکوم علیهم – 1:شــما اخطار می شود ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار
اقدس دیوانیان –نام پدر......نشــانی مجهول المکان محکوم روز نامــه جهت اجــرا حکم به آدرس ذیــل مراجعه نمایید.
به :بــه موجب درخواســت اجرای حکم به شــماره دادنامه بدیهی است در صورت عدم مراجعه مراتب برابر دستور مقام
 9609978311000232محکوم علیه محکوم است به انتقال قضایی اجرا خواهد شد.
اعیان ســهم االرث خود از شــش دانگ پالک  747فرعی از سر دفتر ازدواج و طالق  ۳۳/28کرمانشاه سید احمد
 12و  56اصلی و نیز محکوم علیه ازباب تسبیب به پرداخت
موسوی
هزینه دادرســی(به مبلغ  5/035000ریال)در حق محکوم له
محکوم اســت .محکوم علیه باید نیم عشر حق االجرا را در
ابالغیه
حق دولت پرداخت نماید.
نــام :حســن نام خانوادگــی :قنبری نام پــدر :روح اله
مدیر دفتر شعبه  10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کدملی3620407592 :
کرمانشاه – نادر پور تاریــخ حضور 1396/6/25 :شــنبه ســاعت  10:30 :محل
حضور :اســتان کرمانشاه -شهرســتان کرمانشاه – سی متری
آگهی موضوع ماده  ۳قانون وماده  1۳آئین
دوم – روبــروی پارک درخشــان درخصوص دعوی ماندانا
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
محمدخدامرادی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت
وساختمانهای فاقد سند رسمی
رســیدگی و استماع شهادت شــهود به اسامی  :بهمن سقایی
برابــر رای شــماره  139660309068000795مورخــه فرد و محمد تقی صادقی توجه :پس از دریافت این ابلغیه
 96/04/21پروند کالســه 1395114409001000144هیات ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد
دوم موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ابالغ بصورت کاغذی در موارد محدو و اســتثنا انجام می
وساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این
ثبت ملــک ناحیه دو قزویــن تصرفات مالکانــه بالمعارض ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید.
متقاضی خانم حاجیه شــادمان شــادمهانی فرزند اسفندیار چنانچه جهت ورود به ســامانه حســاب کاربری ( شناسه و
بشماره شناسنامه  2صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یک رمــز ) دریافت ننمــوده اید جهت ثبت نام بــه یکی از دفاتر
باب خانه به مســاحت  164/97متر مربع قطعه سوم افرازی خدمــات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترســی به
(غیر وقفی ) پالک  5اصلی واقع در بخش  5قزوین خریداری دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.
از مالک رسمی آقای محمد تقی میرزایی محرز گردیده است.
شعبه  ۳شورای حل اختالف استان کرمانشاه

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضوع ماده 3قانون و مــاده 13آیین نامه قانون تعیین
تكلیــف وضعیت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند
رسمي برابر راي شماره  139660315002000451هیات اول
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختما
نهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
مهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جمال غالمي
پور فرزند نامدار به شماره شناســنامه 5810014844صادره
ازملكشــاهي در یك قطعه باغ به مســاحت 2685/13مربع
پالك 97/116فرعي از  41اصلي میان تنگ ملكشاهي واقع
در شهرستان ملكشاهي روستاي میان تنگ خریداري از ورثه
مالك رســمي آقاي امامعلي روه محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت
متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خود را بــه این اداره
رونوشت آگهی حصروراثت
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از از تاریخ خواهان آرزو شمسیان فرزند عبداله بشرح دادخواست به
تســلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم کالسه  9609988608200741از این دادگاه درخواست
نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده 1۳
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر کالســه  96/49رأی شــماره
 139660307114001168هیئــت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
سعید موحد عبد آباد فرزند یونس به شماره شناسنامه
 0صادره ازشــیروان در ششــدانگ یک باب خانه به
مساحت  128متر مربع قسمتی از پالک شماره 3605
فرعــی از  13اصلی مزرعه باغــات و حومه قطعه 3
شــیروان واقع در بخش  5قوچان خریداری از مالک
رسمی خانم بهار گل صحرایی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود .در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/05/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/06/06:
صمد ابراهیم زاده رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک شیروان
مفقودی
اصل شناسنامه مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری
پژو  405جی ال ایکس به شــماره پــالک ایران -32
921س  78و شــماره موتور  12488331011وشماره
شاسی naam01cavae204289به نام مرضیه بی بی
نظام الشریعه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می
شیروان
باشد

