20
کد ()413
بر سبز  ،کارت و سند موتورسیکلت بهتاز مدل  1389به شماره انتظامی 37428
ایران  621شماره موتور  57033977و شماره تنه  NCR125B8988693متعلق
به اینجانب بهروز رفیعی کرکوندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساق م باشد.

کد ()421
ر سب
مدارک خودروی س واری س مند ایکس  7مدل  1384به ش ماره پالک ایران
 148 - 14ب  89شماره شاسی  14509286و شماره موتور  12484022393به نام
هاشم وهام مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساق م باشد.

کد ()409
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت خودرو (بر سبز) خودرو وانت پیکان 1600 -
به رنگ سفید شیری مدل  1385با شماره انتظامی ایران  933 - 43ب 29به شماره
موتور  11285062813و شماره شاسی  30512267مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساق م باشد.
شناسنامه مالکیت (بر س بز) خودرو کیا ،تی  OPTIMA-2400به رنگ
سفید روغنی مدل  2014به شماره انتظامی ایران  87 977 - 48به شماره موتور
 G4KEDH140746و شماره شاس ی  KNAGN412BE5449403به
نام ش رکت تعاونی بازرگانی مهرانگیز لیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساق
م باشد.
شناسنامه مالکیت خودرو (کارت س بز) خودرو پژو پارس به رنگ خاکستری -
متالیک مدل  1385به ش ماره انتظامی ایران  45 797 - 23به ش ماره موتور
 12485208070ش ماره شاس ی  19385967مفقود گردی ده و از درجه اعتبار
ساق م باشد.
کارت هوشمند به ش ماره  9401129411به نام مجید حبیب الهی نجف آبادی
فرزند اکبر به شماره شناسنامه  9صادره از نجف آباد به شماره ملی 1091784884
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساق م باشد.

کد ()424
ار ا رگانی
کارت بازرگانی به ش ماره  280673متعلق به شرکت فرش گلبید بیدگل به شماره
ثبت  82و شناس ه ملی  10260166320مفقود گردیده و از درجه اعتبار س اق
م باشد.

کد ()500
ر سب
مدارک خودروی پراید مدل  1386به شماره پالک ایران  453 - 44ه  99شماره
شاسی  S1412286398140و شماره موتور  2178955به نام حسین مهدی زاده
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساق م باشد.
ر سب
مدارک خودروی آزارا مدل  2009به ش ماره پالک ایران  681 - 43ل  69شماره
شاسی  KMHFC41D49A364533و شماره موتور G6DB8A172448
به نام رحمان بیاتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساق م باشد.
ار ملی شناسنامه
امیر اس ماعیل زاده مبارکه فرزند حسین دارای شماره شناس نامه  639و کد ملی
 1288354347متولد  1362/02/18مورخ  1394/09/01مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساق م باشد.
سند ماشین سند م انی
چون آقای مرتضی محمدی مال ک مینی بوس مدل  1383به ش ماره انتظامی
ایران  941 - 23ع  49با ش ماره شاس ی  37901783903162و شماره موتور
 37912004211635به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است.
لذا چنان ه هر گونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت  15روز از
تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو
دیزل واقع در تهران ،کیلومتر  8جاده ساوه مراجعه نمایند.
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آگهی حصروراثت
آقای پرویز جدیدی بشناسنامه شماره  11239باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره  626/94تقدیم این شورا نموده چنین
اشعار داشته است که شادروان حمید جدیدی بشناسنامه شماره  37798در تاریخ
 94/11/18درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از -1 :معصومه
جدیدی فرزند کریم شماره شناسنامه  1100همسرمتوفی  -2پرویز جدیدی
فرزند حمید شماره شناسنامه  11239پسرمتوفی  -3مسعود جدیدی فرزند حمید
شماره شناسنامه  1742096522پسرمتوفی  -4پروین جدیدی فرزند حمید شماره
شناسنامه  750دخترمتوفی  -5پوران جدیدی فرزند حمید شماره شناسنامه 4407
دخترمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
گردید .شعبه اول ویژه حصروراثت شاهین شهر .شماره م/الف 1416
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات/هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف  -1برابر رای شماره  139460302023002786مورخ 1394/10/28
خانم فاطمه نریمانی شناسنامه به شماره  22کدملی  6609536546صادره از
دولت آباد فرزند علی اصغر بر ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه
اعیانی به مساحت  88/43مترمربع مفروزی از پالک  3553اصلی واقع در بخش
 3ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/12/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/12/17 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
شماره م/الف 32752
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات/هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف  -1برابر رای شماره  139460302023003014مورخ  1394/11/27خانم
عاطفه بت شکن شناسنامه به شماره  495کدملی  1285730526صادره از اصفهان
فرزند سیدمصطفی بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  167/40مترمربع
مفروزی از پالک  -3798اصلی واقع در بخش  3ثبت اصفهان که در ازای مالکیت
مشاعی اولیه محرز گردیده است .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/12/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/12/17 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

شماره م/الف 33700
آگهی
شماره ابالغیه 9410100228610176 :شماره پرونده9409980228600889 :
شماره بایگانی شعبه 940912 :خواهان/شاکی شرکت صنایع نخ خمین به شماره
ثبت  63596به مدیریت عاملی علیرضا عسکر زاده دادخواستی به طرفیت خوانده/
متهم محمد حسن نحوی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع
در تهران  -خیابان شهید سپهبد قرنی  -تقاطع خیابان سمیه  -مجتمع قضایی شهید
بهشتی ارجاع و به کالسه  9409980228600889ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن  1395/02/18و ساعت  10:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .مدیر دفتر
دادگاه حقوقی شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
شماره 110/134843
آگهی
شماره ابالغیه 9410100229509559 :شماره پرونده9309980229500914 :
شماره بایگانی شعبه 930924 :خواهان/شاکی بانک رفاه کارگران دادخواستی به
طرفیت خوانده/متهم بابک صادقی و فهیمه بقال بهتاش و عبداله صادقی به خواسته
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت  ...و تامین
خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی
به شعبه  35دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در
تهران  -خیابان انقالب  -خیابان قدس  -روبروی خیابان پور سینا  -مجتمع قضایی
شهید مدنی تهران ارجاع و به کالسه  9309980229500914ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن  1395/02/08و ساعت  11:30تعیین شده است .به علت مجهول
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .مدیر دفتر
دادگاه حقوقی شعبه  35دادگاه عمومی حقوقی تهران .شماره 110/ 134841
آگهی
شماره ابالغیه ،9410100229509542 :شماره پرونده،9309980229500938 :
شماره بایگانی شعبه ، 930949 :پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به
محکوم علیه آقای محمد شعبانی فرزند ناصر که مجهول المکان می باشد ابالغ می
گردد چون وفق دادنامه شماره  940471صادره از شعبه  35دادگاه عمومی حقوقی
تهران در پرونده شماره  930949محکوم به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد و نود هزار ریال بابت
هزینه تمبر دادرسی و مبلغ  19/200/000ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله
بدوی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ( 93/11/12زمان تقدیم دادخواست) لغایت
زمان وصول اصل خواسته که برابر جدول شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود
در حق محکوم له آقای لقمان قربانی و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز
از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این
صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی
اقدام خواهد نمود .مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  35دادگاه عمومی حقوقی تهران.
شماره 110/134839
آگهی
شماره ابالغیه ،9410100229509543 :شماره پرونده،9309980229500621 :
شماره بایگانی شعبه ،930626 :پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به
محکوم علیه آقای بهزاد میرپویان که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد
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چون وفق دادنامه شماره  940422صادره از شعبه  35دادگاه عمومی حقوقی
تهران در پرونده شماره  930626محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد
و پنجاه میلیون ریال بابت اصل طلب و مبلغ شصت و هشت میلیون ریال بابت
خسارت تاخیر در پرداخت ضرر و زیان (وجه التزام) و مبلغ  36/870/000ریال
بابت هزینه تمبر دادرسی در حق محکوم له آقای محمد حسین ستاری فرزند
مختار و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام
خواهد نمود .مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  35دادگاه عمومی حقوقی تهران.
شماره 110/134840
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9409970227400500 :شماره پرونده9409980227400035 :
شماره بایگانی شعبه 940035 :شعبه  14دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی
شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره  ،9409970227400500خواهان ،آقای
اسد میر جمالی به نشانی تهران شهرک غرب بلوار درختی خ سپهر گلستان دوم پ
 98واحد  ، 1خوانده :آقای فردین مرادیان فرزند محمود به نشانی مجهول المکان،
خواسته ها -1 :مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -2مطالبه خسارت دادرسی  -3مطالبه
وجه چک ،گردشکار :دادگاه با توجه به محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعالم و
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای
اسد میرجمالی فرزند سید عبداله به طرفیت آقای فردین مرادیان فرزند محمود به
خواسته مطالبه مبلغ  1/000/000/000ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره
 971909مورخ  1393/11/18و نیز هزینه دادرسی ،خسارت تاخیر تادیه نظر به
محتویات پرونده تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که
بقای اصل آن نزد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ چک دارد و
از طرفی نامبرده با وصف ابالغ وقت رسیدگی در جلسه حضور نیافته و دلیلی بر نفی
استحقاق خواهان برائت ذمه خود ارایه ننموده است و مستندات خواهان مصون از
ایراد باقیمانده است بنابراین خواسته خواهان قابل پذیرش بوده و دادگاه به استناد
مواد  310و  313قانون تجارت ،تبصره الحاقی ماده  2قانون چک و مواد  198و
 502و  503و  515و  519قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ  1/000/000/000ریال بابت اصل خواسته ،
مبلغ  30/100/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا
وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم
می نماید ،رای صادر شده غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی از
سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه
تجدید نظر استان تهران می باشد .رئیس شعبه  14دادگاه عمومی حقوقی تهران.
شماره 110/134838
آگهی
شماره ابالغیه 9410100228114691 :شماره پرونده9409980228100949 :
شماره بایگانی شعبه 940975 :خواهان رضا بهشتی قادی دادخواستی به طرفیت
خوانده عباس بردنوس به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و
مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم
دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  21دادگاه
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران  -خیابان شهید
سپهبد قرنی  -تقاطع خیابان سمیه  -مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه
 9409980228100949ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/02/22و ساعت
 09:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد .مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  21دادگاه عمومی حقوقی تهران.
شماره 110/134844
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آدرس اﯾﻤﯿﻞ

اﻟﺒﺮز

ﻓﺎﻃﻤﻪدﻫﺪار

09365657530

Dehdar58@gmail.com

ﮐﺮج -ﺳﻪ راه رﺟﺎﺋﻰ ﺷﻬﺮ – ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ

ﮔﯿﻼن

آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﻰ

روح اﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻰ زاده

ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ،ﺟﻨﺐ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﭼﻤﺮان ،ﮐﻮى ﺳﯿﺪ
ﻟﺮ،ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ پ  1/24ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 5166618515

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

اﮐﺒﺮﻣﯿﺜﺎﻗﻰ

اﺻﻔﻬﺎن

دﻓﺘﺮﻣﺮﮐﺰى

031-32274511-12
ﺗﻠﻔﺎﮐﺲ031-32274511

-

اﺻﻔﻬﺎن -ﻣﯿﺪان اﺣﻤﺪ آﺑﺎد -اﺑﺘﺪاى خ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ )ﺑﻬﺮام(
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﻮﮐﺖاﺣﻤﺪى

02833658852-09121955410

ﻫﻤﺪان

ﺳﻌﯿﺪاﻓﻘﻰ

09185786607

Hmellat.ma@yahoo.com

ﻫﻤﺪان – آراﻣﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻰ – اﺑﺘﺪاى ﮐﻮﻻﻧﺞ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ادارى

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻣﺮﺿﯿﻪرﺳﺘﻤﻰ

09172094922

ﻧﺒﺶ ﯾﺎﺳﺮ ﺷﺸﻢ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 3139744635

asreasaneh@yahoo.com 09144158250-04135570355

اﻟﻤﺎس – ﻃﺒﻘﻪ  2واﺣﺪ  2ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 6516694113

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه
ﺷﻤﺎره940834 :ش ، 9/ﺷــﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ اﺟﺮاى اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮى اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه اى در ﺧﺼﻮص ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  940834ش 9ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ
وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻰ  15201/3865ﺑﺨﺶ  5ﺛﺒﺘﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻠﮑﻰ آﻗﺎى
ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻫﺰﯾﺪى در روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  95/1/7از ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﺎ  11ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ
اﯾﻦ اﺟﺮا )اﺗﺎق  30ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ دادﮔﺴﺘﺮى ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ( ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻃﺎﻟﺒﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ  5روز ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ – ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎر راه ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎن رﮐﻦ اﻟﺪوﻟﻪ – ﺟﻨﺐ
ﮐﻮﭼﻪ ) (37اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ )ره( ﭘﻼك  – 91ﻧﺎﻧﻮاﯾﻰ – از ﻣﻠﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷــﺘﻦ ده درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻣﻠﮏ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺳﭙﺮده دادﮔﺴﺘﺮى اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) )(2171290210008ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ
دادﮔﺴﺘﺮى اﺻﻔﻬﺎن وارﯾﺰ و ﻓﯿﺶ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ اﺟﺮا دﻫﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﻖ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺎﻗﻰ ﺛﻤﻦ را ﻇﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه )ﺳﻰ
روز( از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده دادﮔﺴــﺘﺮى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺬﮐﻮر وارﯾﺰ
و ﻓﯿﺶ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ اﺟﺮا دﻫﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻــﻮرت ده درﺻﺪ ﺗﻮدﯾﻌﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ و ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ .ﻣﻠﮏ اﮐﻨﻮن در ﺗﺼﺮف ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ) .اوﺻﺎف ﻣﻠﮏ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس( ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ دادﮔﺴﺘﺮى در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﺮض
ﻃﺮﻓﯿﻦ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ
)زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮑﻒ ﺗﺠﺎرى و ﻃﺒﻘﻪ اول( ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻰ 15201/3865
)ﺳﻨﺪ ﻣﺎدر  (15201/41ﺑﺨﺶ  5ﺛﺒﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ  52ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﯾﺮ
ﺑﻨﺎى ) 170/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ از اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰى و ﺳﻘﻒ ﺗﯿﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك و دﯾﻮار
آﺟﺮى و ﻧﻤﺎى آﺟﺮى و ﻣﻐﺎزه ﻫﻤﮑﻒ ﻧﺎﻧﻮاﯾﻰ ﺑﺎ ﮐﻒ و ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﺷﻰ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ و زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ و در و ﭘﻨﺠﺮه ﺷﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮرﯾﺖ و در ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﮐﺮﮐﺮه آﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻋﯿﺎﻧﻰ
 52ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ در ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺳﺎزى ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻰ ﮔﭻ و
رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻋﯿﺎﻧﻰ  52ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﺎ در ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
اﻋﯿﺎﻧﻰ ﺣﺪود  66/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﻪ ،ﺳــﻄﻮح داﺧﻠﻰ دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﺎﻏﺬ
دﯾﻮارى و ﮐﻒ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻒ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺑﺪﻧﻪ
دﯾﻮار ﮐﺎﺷﻰ ﮔﺮدﯾﺪه و داراى ﺳﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮق و ﺳﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﮏ اﺷﺘﺮاگ ﮔﺎز و
ﯾﮏ اﺷﺘﺮاك آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ
و ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺪﻣﺖ آن و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮى ﺑﺎ ارزش ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن و ﺣﻘﻮق
ﺗﺠﺎرى ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  17/100/000/000رﯾــﺎل ارزﯾﺎﺑﻰ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9اﺟﺮاى اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮى اﺻﻔﻬﺎن – ﺷﻤﺎره م/اﻟﻒ35817 :
آﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪ اى ﺷﺸــﺪاﻧﮓ ﯾﮑﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎره
 14458/6728واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ  5ﺛﺒﺖ اﺻﻔﻬﺎن ذﯾﻞ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  43754در ﺻﻔﺤﻪ
 395دﻓﺘﺮ اﻣﻼك ﺟﻠﺪ  226ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺒﺮى دﻫﺨﺪاﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺪاﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره
ﭼﺎﭘﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ  194884ﺛﺒﺖ و ﺻﺎدر و ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ راى ﺷﻤﺎره
 5409ﻣﻮرﺧﻪ  83/10/14ﻫﯿﺌﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺴــﺘﻘﺮ در اداره ﺛﺒﺖ ﺳﻮدان ﺟﻰ
ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن از ﭘﻼك  14458/41ﻣﻔﺮوز ﺷــﺪه و ﻃﻰ ﺳﻨﺪ رﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎره 56778
ﻣﻮرﺧﻪ  92/5/30دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  113اﺻﻔﻬﺎن در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﺷﻌﺒﻪ دروازه ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اراﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره وارده  94/778351ﻣﻮرﺧﻪ  94/12/5ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم دو ﺑﺮگ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﮐﻪ
اﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮد آن ذﯾﻞ ﺷﻤﺎره  21380ﻣﻮرﺧﻪ  94/12/5ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻰ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 132
اﺻﻔﻬﺎن رﺳﯿﺪه ،ﻣﺪﻋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺳﺮﻗﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/20199/14/1164ﻣﻮرﺧﻪ  94/9/14اداره آﮔﻬﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﻀﻢ
ﺑﻪ ﺑﺮگ اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﮐﻰ ،اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و درﺧﻮاﺳــﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﻰ
ﻣﻠﮏ ﻓﻮق را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﻰ ذﯾﻞ ﻣﺎده 120
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺮﻗﻮم ﯾﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺸﺎر
اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﺿﻤﻦ اراﯾﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺳﯿﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ و اﺻﻞ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻘﺮر
اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اراﯾﻪ ﻧﺸﻮد
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد
و اﻣﻼك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن – ﺷﻤﺎره م/اﻟﻒ35742 :

�ا�ﺘﺎن�

آدرس

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

آگهی

آدرس
رﺷﺖ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪى –ﮐﻮﭼﻪ ﭘﻮرﻧﻘﺎﺷﯿﺎن-ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻋﺪاﻟﺖ-ﭘﻼك 64

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه-ﻣﯿﺪان ﺟﻠﯿﻠﻰ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻠﯿﻠﻰ – روﺑﺮوى ﮔﺎراژ ﻧﻮﺑﺘﻰ –
پ – 513ﻃﺒﻘﻪ دوم – دﻓﺘﺮروزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮداﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 671684393
ﻗﺰوﯾﻦ-خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﻰ – ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان – ﭘﻼك – 223
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم واﺣﺪ 9
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس :ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎرراه ﻗﺪس و ﻣﯿﺪان ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ – ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﮋده
 – 10ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻫﺎن ﻃﺒﻘﻪ دوم – واﺣﺪ  202ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 7914783619

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﻓﺎﻃﻤﻪﺻﺒﻮرى

09153104431

Saboori.fatemeh313@yahoo.com

ﻣﺸﻬﺪ –ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ  – 71پ 16

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺻﻔﯿﻪ رزاز

09173742363

Reporter_2268@yahoo.com

ﺑﻮﺷﻬﺮ – ﭼﻬﺎرراه وﻟﯿﻌﺼﺮ – ﭘﺸﺖ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ – ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮدازش – ﻗﺎﺋﻢ 18

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻣﺤﻤﺪﻟﻄﯿﻒﺣﺴﯿﻨﻰﻧﺴﺐ

09181730272

hosseinilatif@yahoo.com

ﺳﻨﻨﺪج – ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارى – ﭘﺎﺳﺎژ ﻧﻮر – ﻃﺒﻘﻪ اول

ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻧﺮﮔﺲﺣﻘﯿﻘﻰﻧﮋاد

09151417276

Ali.mirshekar@yahoo.com

زاﻫﺪان – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪى – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮى

ﺳﻤﻨﺎن

ﺳﻠﯿﻤﻪﻏﻔﺎرىﻗﺎدى

02333344824-09122311038

peikerojan@yahoo.com

ﺷﻬﺮﮐﺮد -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮﻟﻮى و ﻓﺮدوﺳﻰ – روﺑﺮوى ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﻰ – ﻣﻮﺳﺴﻪ روژان

Khabar.semnan@gmail.com

ﺳﻤﻨﺎن -ﺑﺎغ ﻓﺮدوس – روﺑﺮوى ﮔﻞ ﺳﺮاى ﻣﺎدر – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلوﺑﺨﺘﯿﺎرى

ﻣﺠﯿﺪﺗﻘﯿﺎن

ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﻋﺎﻃﻔﻪاﻣﯿﺪى

06633405109-09161619906

Mahdi-najafvand@gmail.com

ﺧﺮم آﺑﺎد -خ ﻋﻠﻮى – ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم و ﻣﯿﺪان ﺷﻘﺎﯾﻖ
-ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﻫﺮﺧﻰ ﭘﻼك 9

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

اﻣﯿﺮ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻬﺮ

اﯾﻼم

ﮐﻮﺛﺮﻣﻮﺳﻮى

09185102696

Ilam.nashreyeh@yahoo.com

اﯾﻼم -ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺖ اﷲ ﺣﯿﺪرى – ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺮاﻣﺎﻧﻰ – روﺑﺮوى

ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻓﺎﻃﻤﻪاﺣﻤﺪى

09382781089

ﻗﻢ

ﻋﺒﺎساﺻﻔﻬﺎﻧﯿﺎن

09121514895

irandaftarqom@gmail.com

ﻗﻢ-ﺧﯿﺎﺑﺎن آذر –ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎرى ﺳﻌﺪى – ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ-ﭘﻼك 34

آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﻰ

ﻋﻠﻰﺻﺤﺮاﻧﻮرد

09143414758

Nasrin.moajeni@yahoo.com

اردﺑﯿﻞ

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﭘﺎرﺳﺎ

09121391822

parsasadat@yahoo.com

اردﺑﯿﻞ-ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن-ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺎزﻧﺪران

ﻓﺮاﻣﺮزدرﺧﺸﻨﺪه

09113535370

Ilna.shomal27@yahoo.com

09355043747 -46825010

Aaramm69@gmail.com

ﺷﻬﺮ ﻗﺪس -ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم – ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آزادى-ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻇﺮﯾﻒ

ﺗﻬﺮان )رﺑﺎط
ﮐﺮﯾﻢ  -ﮔﻠﺴﺘﺎن(

اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﻋﺰﺗﻰ

09125286862 -56421653

ﺗﻬﺮان)ﺷﻬﺮﯾﺎر-ﻣﻼرد ﺳﺤﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮى آرام
ﺷﻬﺮﻗﺪس(

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز – ﻃﺒﻘﻪ  3واﺣﺪ 6

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮاﻗﺘﺼﺎد – ﻣﻮﺳﺴﻪ رو وژﻧﺎ -ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 0843-3384559

ﯾﻠﺪا-ﻃﺒﻘﻪ اول

ﻧﯿﺎ – ﻃﺒﻘﻪ دوم واﺣﺪ 5

09131815063

Lover_m3166@yahoo.com 06132924838-09126587027
Fahmadi24@yahoo.com

– ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 8817613867
اﻫﻮاز  24-ﻣﺘﺮى – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎرى ادارى ﺳﺎﺣﻞ -ﻃﺒﻘﻪ دوم واﺣﺪ 7

ﮔﺮﮔﺎن -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻼﻗﺎﺗﻰ ﭼﻬﺎرم – اﻧﺘﻬﺎى ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻘﺎﯾﻖ
– واﺣﺪ  1ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 4916694895
اروﻣﯿﻪ -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪﻧﻰ  -2ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﻋﻄﺎﯾﻰ – روﺑﺮوى ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه
ﮐﺎرﮔﺮان – ﻃﺒﻘﻪ اول
ﺳﺎرى – ﻣﯿﺪان اﻣﺎم – ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه – روﺑﺮوى ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى – ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺷﺎدﻟﻰ – ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 4815839414

robatezati@yahoo.com

رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ-ﺑﻠﻮار آزادﮔﺎن –ﮐﻮﭼﻪ  5آزادﮔﺎن-ﭘﻼك 92

ﮐﺮﻣﺎن

ﺷﺎﻫﯿﻦﻋﺒﺪاﻟﻬﻰ

09131990950

-

ﮐﺮﻣﺎن-ﺑﻠﻮار ﻗﺪس-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن-ﭘﻼك 38

ﻣﺮﮐﺰى)اراك(

اﺳﺪاﻟﻪﺑﯿﺎت

086 -32239345 -09181612722

Arakjavanbayat.ir

اراك-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات -ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎرى ﻫﺎ-ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﺻﺎﺑﺮى –ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺎت

ﺳﺎوه

داﻧﯿﺎلﮐﺮﯾﻤﻰ

09121556883

Sav.news@yahoo.com

ﺳﺎوه-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮى-ﭘﺎﺳﺎژ ﺟﻮان-ﻃﺒﻘﻪ اول واﺣﺪ 2

ﭘﺎرس آﺑﺎد ﻣﻐﺎن

اﺳﺪاﻟﻪ ﻓﻮﻻدى

09141513112

Fooladi46@gmail.com

-
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