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آگهی مناقصه شماره  / 95 / 13ک ( 53یک مرحلهای)
شرکت ملی گاز ایران
(سهامی خاص) کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات1.454.668 :
شرکت گاز استان کرمانشاه
مناقصه گزار :شرکت گاز استان کرمانشاه
موضــوع مناقصه :اجــرای عملیات گازرســانی به پراکنده
شهرستان کرمانشاه شامل 10.000 :متر شبکه پلی اتیلن .
شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در
رشــته های تاسیســات و تجهیزات یا نفت و گاز می توانند
درصورت داشــتن ظرفیت مجــاز کاری  ،از تاریخ درج آگهی
الی 95/04/21ضمن واریز مبلغ  100.000ریال به حساب
شماره  44244بانک تجارت شعبه شهید بهشتی (کد)18040
به نشانی کرمانشاه ،میدان آزادی ابتدای بلوار شهید بهشتی
شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق  215مراجعه و با
ارائه تصویر گواهی نامه صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی
پیمانکاران و نیز اعالم آمادگی کتبی اسناد مناقصه را دریافت
دارند .آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ساعت  9صبح روز دو
شنبه مورخ  95/05/04می باشد.
پیشــنهادات واصله در ســاعت  9:30روز دوشنبه مورخ
تاریخ انتشار نوبت اول95/4/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/4/20 :

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي وراث ابراهيم حســني محمود آبادي با تســليم دو برگ استشهاد محلي مصدق مدعي است كه
ســند مالكيت يك سهم از  7سهم نيم دانگ از ششدانگ پالك  36فرعي از  12اصلي واقع در بخش 5
اروميه را كه ذيل ثبت شماره  25106صفحه  192دفتر جلد  234بنام ابراهيم حسني محمود آبادي صادر و
تسليم گرديده است مفقود نموده است و ملك مزبور در بيع شرط نبوده و برابر سند شماره – دفتر نزد رهن
ميباشــد و برابر سند شماره – دفتر – اروميه به – انتقال يافته است .مراتب برابر تبصره يك الحاقي به
ماده  120قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا هر كس مدعي مالكيت و يا وجود سند مالكيت مذكور
در نزد خود ميباشــد از تاريخ آخرين نوبت اين آگهي به مدت  10روز اعتراض كتبي خود را به اداره ثبت
شهرســتان اروميه تسليم نمايد در صورت سپري شــدن مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر مقررات
ســند مالكيت المثني صادر خواهد شد /266 )1911441( .م الف فرخ قليزاده – سرپرست اداره
ثبت اسناد و امالك اروميه
آگهي فقدان سند مالكيت
به نام آقاي محمد ديناروند فرزند شــيرمحمد خون به آدرس :خيابان شــهيد رجايي خيابان شهيد
اميرحســين هاجري  8متري دوم شــهيد احمد مســيح پالك  .123با تســليم يك برگ استشهاديه
مصدق به شــماره  3439مورخ  95/3/23اعالم نموده كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به
مســاحت  54/90مترمربع به پالك شــماره  376فرعي از  -116اصلي مفروز و مجزي شده از پالك
 298فرعــي از اصلي مذكور واقع در اراضي علي آباد مجدالدوله بخش  12تهران ذيل ثبت شــماره
 24266صفحه  59دفتر  – 125امالك داراي شماره چاپي  827703كه به نام آقاي محمد ديناروند
ثبت و طبق گواهي دفتر امالك در رهن نمي باشــد و به علت ســهل انگاري مفقود گرديده تقاضاي
صدور المثني ســند مالكيت نموده اســت .لذا طبق ماده  120آئين نامــه قانون ثبت مراتب در يك
نوبت آگهي مي شــود تا هر كس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده يا مدعي وجود ســند
مالكيت نزد خود مي باشــد بايد تا ده روز پس از انتشــار آگهي به اين اداره مراجعه اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و
يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را
طبق مقررات صادر و به متقاضي تســليم خواهد كرد .م الف  2002اداره ثبت اسناد و امالك
شهرستان ري – علي حيدرزاده
اجرائيه
مشخصات محكوم له  /محكوم لهم -1 :امير ذوالقدر فرزند منصور به نشاني :ج قم سه راه خيرآباد جنب
پمپ بنزين پ  .948مشــخصات محكوم عليه  /محكوم عليهم -1 :سيد فواد رضايي به نشاني :مجهول
المكان .به موجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره  9510092295200441و شماره دادنامه
مربوطه  9409972295201334محكوم عليه محكوم است به -1 :پرداخت مبلغ  160000000ريال بابت
اصل خواســته و جبران خســارت تاخير تاديه از تاريخ  93/10/2تا زمان تاديه و پرداخت مبلغ 5140000
ريال بابت هزينه هاي دادرسي در حق محكوم له -2 .پرداخت مبلغ  8257000ريال بابت نيم عشر دولتي
در حق صندوق دولت .م الف  2065مدير دفتر دادگاه بخش شعبه  2دادگاه عمومي حقوقي
بخش كهريزك – فاطمه صابرنيا
آگهي فقدان اسناد خودروي پژو 405
اصل سند مالكيت  ،برگ سبز شناسنامه  ،كارت  ،بيمه نامه شخص ثالث  ،بيمه نامه سرنشين و كارت
ســوخت مربوط به خودروي پژو  405به رنگ مشــكي مدل  1382به شماره انتظامي ايران  656 – 49ط
 14به شماره موتور  12482021434و به شماره شاسي  82047467 – 1 nبه نام آقاي سرمست پرندوار
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .ياسوج
آگهي ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده 312/966/95 :وقت رسيدگي 95/5/23 :ساعت  9خواهان  :احمد كماري خوانده:
محمود شــكوري خواسته :مطالبه وجه چك خواهان دادخواستي تســليم دادگاههاي عمومي نموده
كه جهت رســيدگي به شــعبه  ...ارجاع گرديده و وقت رســيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان
بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده  72قانون آئين دادرسي
مدني مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشــار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر
آخرين آگهی يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــاني كامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال حضور رسيدگي حضور بهم رساند .چنانچه بعدا ابالغي
بوســيله آگهي الزم شــود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م الف  1992مدير
شعبه  966دادگاه عمومي شهرري
آگهي ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده 264/953/95 :وقت رسيدگي 95/5/23 :ساعت  9صبح خواهان  :سهيل معاف (وكيل:
اميرحسين واشقاني فراهاني) خوانده :كيومرث موسوي خواسته :مطالبه طلب خواهان دادخواستي تسليم
دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رســيدگي به شعبه  953ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به
علت مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده  72قانون
آئين دادرســي مدني مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشــار آگهي مي شود تا خوانده از
تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال حضور رسيدگي حضور بهم رساند .چنانچه بعدا
ابالغي بوسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م الف  1987مدير
شعبه  953دادگاه عمومي شوراي حل اختالف

آگهي تحديد حدود اختصاصي
تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده اســت به مساحت 325.01
مترمربع پــالك  10844فرعي از  3اصلي بخش  3ثبت گرگان ملكي آقاي رمضانعلي وطني باقرآباد
فرزند نورحســن در ساعت  10صبح روز پنجشــنبه  1395/5/28در محل وقوع ملك واقع در گرگان
– كوي طبيعت – طبيعت  – 4شــهرك صداوســيما به عمل خواهد آمد از اين رو چنانچه مجاوري
نســبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل اســت ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم
صورتمجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا با ذكر شــماره پالك به اداره ثبت شهرســتان گرگان
تسليم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به
مرجــع ذيصالح قضايي تقديم نمايد در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد.
بديهي اســت در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالكيت
خواهد نمود .تاريخ انتتشار :روز شنبه مورخ  1395/4/19م الف  4327عبداله بادلي – كفيل
اداره ثبت اسناد و امالك گرگان
محكوميت به استناد چك و سفته
تاريخ 95/4/8 :شماره پرونده 199/955/95 :خواهان  /خواهانها :اسماعيل پژمان خوانده  /خواندگان:
مهدي عباســي خواسته :مطالبه وجه در تاريخ  .....قاضي شورا پس از مالحظه و بررسي محتويات پرونده
ضمن اعالم ختم رســيدگي به شــرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد .راي شورا در خصوص دعوي
آقاي اســماعيل پژمان به طرفيت آقاي مهدي عباسي به خواسته مطالبه مبلغ سي و هشت ميليون ريال
 38/000/000ريال بابت وجه يك فقره چک به شــماره  92/9/1 – 1209067/95266و مطالبه خسارت
تاخيرتاديه ،هزينه دادرســي نظر به اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلســه شورا حاضر نشده اليحهاي نيز
ارســال نداشته به طوري كه خواســته خواهان مصون از هرگونه ايراد و اعتراضي مانده ،بنابراين اشتغال
ذمه وي محرز و شــورا دعوي خواهان را وارد تشــخيص و مستندا به مواد  303 ، 198و  522قانون آئين
دادرســي مدني و مواد  307و  309و  310و  313قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ ســي و هشت
ميليون ريال  38/000/000ريال بابت اصل خواســته مبلغ – ريال بابت حق الوكاله وكيل و مبلغ توســط
اجراي احكام بابت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك  92/9/1لغايت يوم الوصول طبق شاخص
قيمت هاي اعالمی ازســوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه در اجراي احكام محاسبه خواهد
شــد در حق خواهان  ،محكوم مينمايد .راي صادره غيابي ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در
اين شورا و پس از آن ظرف مدت  20روز تجديدنظر در دادگاه هاي عمومي دادگستري شهرري مي باشد.
م.الف 1983 :قاضي شورا
آگهي مزايده مال غيرمنقول نوبت
در پرونده كالســه  931356اجرايي اجرای احکام مدنی دادگســتری آمل محكوم عليها خانم حميده
ابراهيمی محكوم اســت به ايفای تعهد موضوع توافق نامه مورخ  1383/11/14بابت حق الوکاله درحق
محکوم له آقای قاسم رجبی و پرداخت نيم عشر دولتی درحق صندوق دولت لذا دايره اجرا حسب درخواست
محكوم له و جهت وصول محکوم به ونيم عشر دولتي در نظر دارد از اموال محكوم عليه حق انتفاع يک
قطعه زمين از موقوفه خراسانی واقع در خيابان طالب آملی نرسيده به کوچه يگانه جنب ساختمان آسوری
به مساحت  197/30مترمربع و حدود اربعه آن شماال بطول  22/65متر به ملک مجاور و جنوبا بطول 22/80
متر به باقيمانده زمين تجميع شــده و شرقا بطول  8/10متر بر خيابان  45متری طالب آملی و غربا بطول
 9/30متر به باقيمانده زمين تجميع منتهی می باشد که در بر آن در دو نقطه مغازه ای ميوه فروشی بصورت
پوشش نايلون داير شده و يک ساختمان نيز برای آژانس رانندگی احداث شده است و عرصه آن وقف می
باشد و سرقفلی آن به غير واگذار نشده و در حال حاضر در اجاره غير می باشد را که کارشناس بهای حق
انتفاع آن را به مبلغ شانزده ميليارد و پانصد ميليون ريال( 1/650/000/000تومان)ارزيابی نموده است را از
طريق مزايده حضوري در روز شــنبه مورخ  1395/5/2از ساعت  9صبح الي  10صبح همان روز در دفتر
اجرا بفروش برساند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به باالترين پيشنهاد فروخته خواهد شد برنده
مزايده مي بايست  10درصد مبلغ پيشنهادي را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد
و الباقی را ظرف يکماه توديع نمايد درغيراينصورت سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط
و مزايده تجديد مي شــود طالبين و خريداران مي توانند  5روز قبل ازانجام مزايده با هماهنگي اين اجرا
از اموال مورد نظر بازديد بعمل آورند .مديراجراي احكام مدنی دادگستری آمل -قاسم زاده
آگهی مزايده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کالســه  940208اجرائی اجرای احکام حقوقی شــعبه هفتم دادگستری آمل محکوم
عليــه بانو فاطمه خدری محکوم اســت به پرداخــت مبلغ  32/650/571ريال بابت اصل خواســته
درحــق محکوم له و پرداخت مبلغ  2/400/000ريال بابت نيم عشــر دولتی درحق صندوق دولت.لذا
دايره اجرا حســب تقاضای محکوم عليه و معرفی مال از ناحيه شــخص ثالث در اجرای تبصره ماده
 34قانــون اجرای احــکام مدنی و جهت وصول محکوم به و نيم عشــر دولتی در نظر دارد از اموال
محکوم عليه يکدســتگاه ســواری پرايد به شماره ايران  819 -62س  62که کارشناس بهای آنرا به
مبلغ  180/000/000ريال ارزيابی نموده اســت را از طريق مزايده حضوری در روز چهارشــنبه مورخ
 1395/05/13از ســاعت  12الــی  13همان روز در دفتر اجرا بفروش برســاند.مزايده از قيمت پايه
کارشناســی شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادی فروخته خواهد شد برنده مزاديه می بايست %10
مبلغ پيشــنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و الباقی را ظرف مدت
يکماه توديع نمايد درغير اينصورت ســپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده
تجديــد ميگردد.طالبيــن و خريداران می توانند تا  5روز قبل از انجــام مزايده با هماهنگی اين اجرا
از اموال مورد نظر بازديد بعمل آورند .مديراجرای احکام حقوقی شــعبه هفتم دادگستری
آمل -فدايی

( )4/154رأی شـورا (/93/86ح)112
کالسه پرونده/93/86 :ح 112خواهان سيد مجتبی حسينی خوانده  :زهرات کيوان فر  ،خواسته مطالبه
وجه  ،آدرس خواهان  :شهرک بهداری – سينا  8پ  ، 1آدرس خوانده  :مجهول المکان (( ،رأی شورا)) در
خصوص دعوی آقای سيد مجتبی حسينی فرزند سيد محمد بطرفيت خانم زهرا کيوان فر فرزند حسن به
خواســته مطالبه مبلغ سی ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره  1393/02/31 -757918-1496به
انضمام خسارات دادرسی و تأخير تأديه به اين شرح که خواهان با تقديم تصوير مصدق چک و گواهی عدم
پرداخت بانک محال عليه مدعی است وجه چک مذکور را از خوانده طلبکار ميباشد که در مراجعه به بانک
با عدم پرداخت مواجه شده است لذا تقاضای محکوميت وی را با به شرح خواسته دارد با وصف مراتب و
با عنايت به اينکه مدارک ابرازی خواهان حکايت از صحت ادعای وی و اشتغال ذمه خوانده دارد و وجود
اصــول مدارک در يد وی داللت بر بقادين دارد و از طرفی خوانده عليرغم ابالغ از طريق درج در روزنامه
در جلسه رسيدگی حاضر نشده و دليل و مدرکی بر برائت ذمه خويش اقامه ننموده است و دفاع و تکذيبی
نسبت به دعوی خواهان معمول نداشته است لذا اين شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخيص و
مستند به مواد  310و  313قانون تجارت و مواد  198و  515و  519قانون آئين دادرسی مدنی خوانده را به
پرداخت مبالغ مشروحه ذيل در حق خواهان محکوم مينمايد  -1 .مبلغ سی ميليون ريال بابت اصل خواسته
 -2مبلغ ســی و پنج هزار و پانصد تومان معادل تمبر الصاقی به دادخواســت و پيوست های آن به عنوان
خسارات دادرسی  -3مبلغ خســارت تأخير تأديه که از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت ()1393/02/31
تا اجرای کامل حکم و پرداخت محکوم به توســط اجرای حکم بر اســاس شاخص تورم اعالمی بانک
مرکزی محاســبه خواهد شد  .رأی صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در
همين حوزه شورا خواهد بود عسکری تبار  -قاضی حوزه  112شورای حل اختالف نيشابور
( )4/155انـحصار وراثـت (/138/95ح)3
نظر به اينکه خانم زهرا جمالی دارای شناسنامه شماره  176به شرح دادخواست به کالسه /138/95ح 3از
اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان غالمحسن جمالی به شناسنامه
 37در تاريخ  1375/09/18در اقامت گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است
به -1:ابوتراب جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  133متولد  1338صادره از نيشابور فرزند متوفی  -2عبداله
جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  158متولد  1343صادره از نيشابور فرزند متوفی  -3مهين جمالی فرزند
غالمحسن به ش ش  134متولد  1340صادره از نيشابور فرزند متوفی  -4نصرت جمالی فرزند غالمحسن به
ش ش  2متولد  1332صادره از نيشابور فرزند متوفی  -5ام البنين جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  2متولد
 1316صادره از نيشــابور فرزند متوفی  - 6پری جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  185متولد  1338صادره
از نيشابور فرزند متوفی  -7زهرا جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  176متولد  1346صادره از نيشابور فرزند
متوفی  .اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی يک نوبت اگهی
مينمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يکماه به شورا
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .رئيس شـورا-شعبـه  3شـورای حل اختالف نيشـابـور
رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ســيد رحمان شاملو دارای شناسنامه شماره  628بشرح دادخواست به کالسه /700408شعبه 67/
ازاين شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان خاتون محمدی قاxراچی
بشناسنامه شماره 254در تاريخ  95/3/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است
به -1سيد رحمان شاملو ش.ش  628صادره اروميه متولد  1346/2/1فرزند متوفيه -2سيد کريم شاملو ش.ش
 673صادره اروميه متولد  1344/5/9فرزند متوفيه -3رحيم شاملو ش.ش  297صادره اروميه متولد 1341/1/2
فرزند متوفيه -4سيده رقيه شاملو ش.ش  1066صادره اروميه متولد  1354/6/15فرزند متوفيه -5سيده زهرا
شــاملو ش.ش  52420صادره اروميه متولد  1348/8/26فرزند متوفيه -6سيده رحيمه شاملو ش.ش 56043
صادره اروميه متولد  1342/1/1فرزند متوفيه اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده
 362قانون امور حسبی را دريک نوبت آگهی می نمايد تاهرکس اعتراض دارد وياوصيتنامه از متوفی نزداوباشد
ازتاريخ نشــر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم داردواال گواهی صادرخواهدشد .رييس شعبه
67شورای حل اختالف اروميه م الف267-
اگهی ابالغ اخطاراجرايی به خوانده مجهول المکان
بدينوســيله به محمودکجيانس ثانی ابالغ ميگرددکه به موجب رای شــماره95/2/29-34/66صادره
ازپرونده کالسه13/94-217شعبه13شــورای حل اختالف شهرســتان ســبزوارکه قطعيت يافته اســت
محکوم شده ايدبه تنظيم سندخودروسواری پژو 405جی ال ايکس مدل82شماره انتظامی0751ح32-27
درحق احســان مقتدری که پس ازابالغ اين اخطاراجرايی ظرف ده روزمی بايســتی مفادان رابه موقع به
اجرابگذاريددرغيراينصورت برابرقانون ازسوی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اقدام قانونی صورت
خواهدپذيرفت.م الف 4799دبيرخانه شعبه13شورای حل اختالف سبزوار
آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدينوســيله به موسی الرضايزدان مهرفرزندموســی الرضا فعالمجهول المکان ابالغ ميگرددکه علی
رمضانعلی فرزندفتح اله به وکالت زينب جمال ابادی دادخواســتی بخواســته مطالبه وجه بطرفيت شمابه
شعبه3شــورای حل اختالف شهرستان سبزوارارائه وبه کالسه 94-1344شماره1344ثبت وبه موجب رای
شماره 95/4/5-386/15صادره ازپرونده فوق الذکرمحکوم به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل
خواســته به پرداخت هزينه دادرسی وپرداخت خسارت تاخيروتاديه93/1/15تاوصول ان براساس شاخص
بانــک مرکزی وپرداخت حــق الوکاله وکيل طبق نظريه درحق خواهان محکــوم گرديده ايدمراتب يک
نوبت درروزنامه کثير االنتشــاراگهی ميشــود.رای صادره غيابی وظرف20روزازتاريخ انتشارقابل واخواهی
درهمين شــعبه وســپس قابل تجديدنظر در محاکم عمومی سبزوارميباشــد.م الف 4798دبيرخانه
شعبه3شورای حل اختالف سبزوار
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 95/05/04در کمیســیون مناقصات بازگشــایی و خوانده
می شــود .حضور مناقصه گران و یا یک نفر نماینده مجاز آنها
با همراه داشــتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه
بازگشایی پاکات آزاد است .برآورد صورت گرفته جهت انجام
پروژه  5.181.692.213ریال می باشد .
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  265.000.000ریال
اســت که باید مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و
سایر دستورالعملهای مرتبط با آن به همراه سایر اسناد مناقصه
ارائه گردد .مناقصه گران می توانند سپرده نقدی را نیز بعنوان
تضمین شرکت در مناقصه به حساب  2174633752008بانک
ملی – شعبه مرکزی کرمانشاه به نام شرکت گاز استان کرمانشاه
واریز و رسید آنرا دریافت و ارائه نماید.
مناقصــه گران میتوانند جهت کســب اطالع بیشــتر به
پایگاه اطالع رســانی الکترونیکــی www.nigc-ksh.ir
مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

اگهی ابالغ دادخواست ووقت رسيدگی
بدينوسيله به يحيی خسروی فرزندبرات فعالمجهول المکان ابالغ ميشودکه مرتضی صادقی دادخواستی
به خواسته مطالبه وجه بطرفيت شمابه شعبه9شورای حل اختالف سبزوارارائه وبه کالسه95/9-118ثبت
وبرای روزشنبه مورخه95/5/30ساعت 5:30وقت رسيدگی تعيين گرديده است لذابه استنادماده73ق-ا-د-م
مراتب يک نوبت درروزنامه کثيراالنتشاردرج ميگرددشمامی توانيد قبل ازرسيدگی به دبيرخانه شورای حل
اختالف شعبه نهم شهرستان سبزوارمستقردرمجتمع شماره مرکزی به نشانی چهارراه دادگستری مراجعه
وباارائه ادرس جديدخودنســخه ثانی دادخواســت وضمائم رادريافت ودروقت مقررجهت رسيدگی درشورا
حاضر شويددرصورت عدم حضورغيابارسيدگی خواهدشد.م الف 4797مسئول دبيرخانه شعبه نهم
شورای حل اختالف سبزوار
آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدينوســيله به رضاعادلی فردفرزندحســين فعالمجهــول المکان ابالغ ميگرددکه قاســم بيدخوری
دادخواستی بخواسته مطالبه وجه بطرفيت شــمابه شعبه7شورای حل اختالف شهرستان سبزوارارائه وبه
کالسه 94/425ثبت وبه موجب رای شماره 71/9صادره ازپرونده فوق الذکرمحکوم به پرداخت ده ميليون
وپانصدهزارريال وهزينه دادرســی وتاخيرتاديه گرديده ايدمراتب يک نوبت در روزنامه کثيراالنتشاراگهی
ميشــود.رای صادره غيابــی وظرف20روزازتاريخ انتشــارقابل واخواهی درهمين شــعبه وســپس قابل
تجديدنظردرمحاکــم عمومی سبزوارميباشــد.م الف 4796دبيرخانه شعبه7شورای حل اختالف
سبزوار
آگهی ابالغ وقت رسيدگی به خوانده مجهول المکان
بدينوســيله به فاطمه کالته بشــگزی فرزندمحمدمجهول المکان ابالغ می شودکه مرتضی صادقی
فرزندغالمرضا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شمابه شعبه7شورای حل اختالف سبزوارارائه
وبه کالســه 95/200ثبت وبرای تاريخ 1395/5/16ســاعت18وقت رســيدگی تعيين گرديده است لذابه
استنادماده73ق-آ-د-م مراتب يک نوبت درروزنامه کثيراالنتشار درج می گرددشمامی توانيدقبل ازرسيدگی
به دبيرخانه شورای حل اختالف شعبه  7شهرستان سبزوارمستقردرمجتمع مرکزی مراجعه وباارائه آدرس
جديدخودنســخه ثانی دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقررجهت رســيدگی درشورا حاضر شويد.
درصورت عدم حضورغيابا رســيدگی خواهدشــد .م الف 4795مسئول دبيرخانه شعبه7شورای
حل اختالف سبزوار

