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شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت :شمار قربانیان این بیماری در
کهگیلویه و بویراحمد به یک هزار و  134نفر رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،دکتر محمد غالم
نژاد تصریح کرد :هم اکنون  69بیمار در بیمارستانهای استان بستری هستند
که  34نفر مبتالی قطعی و  1نفر از این بیماران در بخش مراقبتهای ویژه
تحت درمان هستند.
دکتر غالم نژاد اضافه کرد :از مجموع مبتالیان به کووید 19در کهگیلویه و
بویراحمد 96هزار  733نفر بهبود یافته گزارش شده است.

•

مناقصه عمومی یک مرحله ای

وی با اشاره به آزمایشهای انجام شده دراستان طی  24ساعت گذشته
تصریح کرد :از  174نمونه دریافت شده از آزمایشگاههای استان که شامل
تستهای پی سی آر ورپید تست است حدود  49درصد موارد مثبت بودند.
دکتر غالم نژاد اذعان داشت :آمار مبتالیان به بیماری روزانه در حال
افزایش است بگونه ای که پیش بینی میشود طی روزهای اینده آمار بیماران
بدحال بیشتر شود بنابراين مردم در صورت داشتن هر گونه عالئم به پزشک
مراجعه و مراقبت های الزم جهت پیشگیری از انتقال بیماری به خانواده و
دیگران را داشته باشند

ســند موتورســیکلت احســان ۱۲۵ســی ســی شــماره پــاک  ۷۷۵_۷۶۲۳۶شــماره موتــور ۴۶۴۲۶۵شــماره
شاســی  ۹۵۵۳۶۲۸مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

مشهد 7672

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری ســمند  LX XU۷بــه رنــگ ســفید-روغنی مــدل  ۱۳۹۴دارای شــماره پــاک
 ۹۳۴-۸۷د  ۱۵و شــماره موتــور  ۱۲۴K0۶۹۱۱۱۴و شــماره شاســی  NAAC۹۱CE۵FF0۳۱۸۸۷مفقــود گردیــده
7673
اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری پــژو تیــپ  ۴0۵جــی ال ایکــس آی  ۱/۸مــدل  ۱۳۸۱بــه رنــگ ســفید –روغنــی
دارای شــماره پــاک  ۳۶۱-۲۱ی  ۸۲و شــماره موتــور  ۲۲۵۶۸۱0۸۸۴۵و شــماره شاســی  ۸۱0۱0۳۶۱مفقــود گردیــده
7674
اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت پیــکان  OHV۱۶00مــدل  ۱۳۸۸بــه رنــگ ســفید شــیری
شــماره انتظامــی  ۹۴۴د  ۸۷ایــران  ۴۶و شــماره موتــور , ۱۱۴۸۸0۶۶۸۴۳شــماره شاســی
 NAAA۳۶AA۶AG۸۷۸۲۸۵متعلــق بــه اقــای علیرضــا صاحبــی ارده جانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
7675
ســاقط مــی باشــد
بــا نگــرش بــه پرداخــت و تقســیم وجــوه بیــن بســتانکاران تاجــر ورشکســته اقــای مجتبــی وهابــی فرزنــد
غــام شــماره ملــی  ۲۵۹۲۱۶0۴۶۹مســتندا بــه مــاده  ۴۹قانــون اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی مراتــب ختم
ورشکســتگی وی اعــان میگــردد.
ایمان غریب نواز – معاون قضایی رئیس کل و سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگی
دادگستری کل استان گیالن 7676

فراخــوان واگــذاری تامیــن نیــروی
انســانی طــرح پرسشــگر کوهــورت
صومعــه ســرا

دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان در نظــر دارد مناقصــه
واگــذاری تامیــن نیــروی انســانی طــرح پرسشــگر کوهــورت
صومعــه ســرا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
برگــزار نمایــد .
کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل
اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد ) بــه آدرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد.
متقاضیــان شــرکت در فراخــوان در صــورت عــدم عضویــت
در ســامانه نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی ( بــه صــورت برخــط ) بــرای کلیــه صاحبــان
امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد.
مواعد زمانی :
تاریخ انتشار فراخوان :چهارشنبه 1401/5/5
مهلت دریافت اسناد فراخوان :سه شنبه 1401/5/11
مهلت ارسال پیشنهادات  :شنبه 1401/5/22
زمان بازگشایی پاکت ها  :یکشنبه 1401/5/23
اطالعــات تمــاس و آدرس دســتگاه دانشــگاه علــوم
پزشــکی گیــان – معاونــت توســعه – مدیریــت ،منابــع و
برنامــه ریــزی دانشــگاه بشــماره تمــاس 013-33326061
7682

ســند کمپانــی خــودروی ســواری چــری آریــزو مــدل  ۹۷رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره شاســی
 NATFCANH۹J۱0۱۵۲۴۸و شــماره موتــور  MVME۴T۱۵BARJ00۶۲۴۳و شــماره پــاک ایــران
–  ۹۶۱ه  ۸۸بــه نــام هانیــه صمیمــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی گــردد.
مشهد 7677

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو تاکســی پرایــد تیــپ  GLXiمــدل  ۱۳۸۸بــه رنــگ خورشــیدی
بــا نــوار مشــکی و شــماره انتظامــی  ۹۲۲ت ۱۸ایــران  ۴۶و شــماره موتــور ۳0۴۲۶۹۶و شــماره
شاســی  S۱۴۱۲۲۸۸0۱۷0۲0متعلــق بــه اقــای رجــب کامــی گورابــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار
7684
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو  SLX-TU۵ ۴0۵مــدل ۱۳۹۱رنــگ
ســفید  -روغنــی و شــماره موتــور  B00۱۲۵۵۳ ۱۳۹و شــماره شاســی  NAAM۳۱FC۳CK۸۵۹۵۷۲و
شــماره انتظامــی  ۴۵۸د ۷۱ایــران  ۸۵بنــام فــرزاد ناروئــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.
زاهدان 7685

سند و برگ سبز سواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۸۳رنگ مشکی متالیک شماره
پالک ۲۹۸ج ۶۴ایران ۴۷شماره موتور ۱۲۴۸۲۰۵۳۲۱۴شماره شاسی
۸۲۰۶۲۸۶۲به نام سعید امانی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین آذر پیوند فرزند اله بخش به شماره
شناسنامه ۱۵۰۸صادر از کهگیلویه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی
عمران -سازه های هیدرولیکی صادر از واحد دانشگاهی آزاد یاسوج به شماره
سریال ۰۸۱۱۰۶۵مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

آگهی مزایده نوبت اول .
به موجب پرونده اجرایی  ۰۰۰۰۵۹۹شعبه  ۳اجرای احکام حقوقی
دادگستری یاسوج محکوم له فریده محمدی تقاضای فروش اموال
توقیفی وثیقه گذار یا محکوم علیه سید فرزاد محمودی را بابت اصل
خواسته معادل  ۱۰۰۰عدد سکه بهار آزادی معادل چهارده میلیارد
تومان و مبلغ  ۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق اال اجرا در حق صندوق
دولت از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های
کثیر اال انتشار را نموده و به همین سبب در مورخ  ۱۴۰۱/۵/۲۶از
ساعت  ۱۰صبح الی  ۱۰/۳۰صبح در محل شعبه سوم اجرای احکام
دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد  .متقاضیان میتوانند در
مدت  ۵روز قبل از تاریخ مزایده ملک را به آدرس نجف آباد خیابان
جنب بانک صادرات فرعی دهم به پالک ثبتی  ۱۶۸۸مالحظه نمایند و
قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظر کارشناس رسمی
دادگستری مبلغ  ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بوده و برنده مزایده کسی
است که ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به صورت نقد
به قسمت اجرا تسلیم و باالترین قیمت را پیشنهاد و مابقی بهای اموال
را ظرف  ۳۰روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایید در صورت عدم
پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده
به نفع دولت ضبط خواهد شد .
نوع و مشخصات و قیمت اموال مورد مزایده به شرح زیر میباشد ..
 _۱ملک مورد ارزیابی یک باب ساختمان با مالکیت محکوم علیه
سید فرزاد محمودی واقع در نجف آباد  -خیابان جنب بانک صادرات
فرعی دهم  -به پالک ثبتی  ۱۶۸۸با وضعیت طلق با اسکلت بنایی
عرصه به مساحت  ۲۵۰/۲۸صدم و اعیان شامل همکف  ۱۳۰متر مربع
و زیر زمین به مساحت  ۶۵متر مربع با اسکلت بنایی دیوار آجری .
سقف تیرچه بلوک  .کف موزاییک  .و سرویس ها و آشپزخانه کاشی
میباشد با توجه به کاربری مسکونی مساحت عرصه و اعیان و کیفیت
و سال ساخت و مصالح استفاده شده لذا ارزش شش دانگ عرصه و
اعیان فوق مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال اعالم میشود ..
قاضی واحد اجرای احکام مدنی اجرای احکام شعبه  ۳دادگاه عمومی
حقوقی
شهرستان یاسوج  ..محمد احمدی پور
استان کهگیلویه و بویراحمد -یاسوج  ..میدان شهدای نیروی
انتظامی  .خیابان سردار جنگل شمالی انتهای خیابان

اگهی مرحله دو هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  13قانون وماده  13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله اماکــی کــه برابــر اراء هیاتهــای حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ماهــان تقاضــای ثبت انهــا پذیرفتــه وادامه
عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از یــک اصلــی وبخــش محــل وقــوع ملــک ومشــخصات مالــک یــا مالکیــن متقاضیــان ثبــت واقــع در بخشــهای 5و 6حــوزه ثبتــی ماهــان
بشــرح ذیــل اگهــی میشــود تــادر صورتــی کــه شــخص یــا اشــخا صــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند بتوانــد از تارریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مراجــه قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت براســاس قانــون مذکــور
مانــع مراجــع متضــر ر بــه دادگاه نخواهــد بــود
فرعیات ذیل از پاک یک اصلی واقع در ماهان بخش  5کرمان
پــاک  466فرعی:اقــای حســین زنــد وکیلــی قنــات غســتانی بــه ش ش 57وکــد ملــی  6079799251فرزنــد نعمــت اهلل مــوازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســاختمان شــیروانی نیمــه تمــام بــه مســاحت ششــدانگ  1381متــر مربــع واقــع در
ماهــان خیابــان کشــاورزی خریــداری خانــم تــر کانــه هــروی زاده ردیــف پرونــده 99-22
پــاک  466فرعــی -خانــم فاطمــه صابــر ماهانــی بــه ش ش  288وکــد ملــی  6079724758فرزنــد محمــد علــی مــوازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســاختمان شــیروانی نیمــه تمــام بــه مســاحت ششــدانگ 1381متــر مربــع واقــع در ماهــان
خیابــان کشــاورزی خریــداری از ترکانــه هــروی زاده ردیــف 99-21
پــاک 10670فرعــی مجــزی شــده از پــاک 1355فرعــی  .خانــم نصــرت مــددی ماهانــی بــه ش ش 240وکــد ملــی  6079673746فرزنــد محمــود در ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت 70.3متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان والیــت شــهرک
همایــون خریــداری از شــرکت تعاونــی مســکن فرهنگیــان ردیــف پرونــده 1400-4
پــاک 10671فرعــی مجــزی شــده از پــاک 303فرعــی خانــم نســرین دانــش طلــب بــه ش ش  425وکــد ملــی  3090652994صــادره از زرنــد فرزنــد محمــد در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 269متــر مربــع واقــع در ماهــان میــدان
ابوالفضــل کوچــه اربابــی از محــل مالکیــت ورثــه مرحومــان فاطمــه وعلــی تــرک زاده ردیــف پرونــده 99-96
پــاک 10672فرعــی .مجــزی شــده از پــاک  1355فرعــی از یــک اقــای ایمــان شــفیعی زاده ماهانــی بــه ش ش  213وکــد ملــی 6079762226فرزنــد محمــود در ششــدانگ خانــه بمســاحت 355متــر مربــع واقــع در ماهــان شــهرک همایــون
خریــداری از شــرک تعاونــی فرهنگیــان ردیــف پرونــده 1400-155
پــاک 10673فرعــی  .مجــزی شــده از پــاک  1439فرعــی اقــای محمــد علــی مــددی ماهانــی بــه ش ش 6816وکــد ملــی 6079447940صــادره از ماهــان فرزنــد حســین در ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 472متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان
ولــی عصــر طبــق تقســیم نامــه عــادی بیــن ورثــه حســین مــددی ردیــف 97-180
پــاک  10674فرعــی مجــزی شــده از پــاک  1439فرعــی -خانــم نیــره مــددی ماهانــی بــه ش ش 12وکــد ملــی  6079662973فرزنــد حســین در ششــدانگ یــک بــاب خانــه قدیمــی بــه مســاحت 531متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان ولــی
عصــر طبــق تقســیم نامــه عــادی بیــن ورثــه حســین مــددی ماهانــی ردیــف 97-172
پــاک 10675فرعــی .مجــزی شــده از پــاک 3248فرعــی  .خانــم فاطمــه صابــر ماهانــی بــه ش ش 2980314927فرزنــد اصغــر در ششــدانگ ســاختمان مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 255متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان رســالت
خیابــان شــهید تــرک زاده خریــداری از کبــری کاراموزیــان ردیــف 1400-328
پــاک  10676فرعــی مجــزی شــده از پــاک 3732فرعــی خانــم زهــرا صابــر ماهانــی بــه ش ش 6528وکــد ملــی 6079445069فرزنــد احمــد در ششــدانگ خانــه قدیمــی بــه مســاحت 370متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان کشــاورزی طبــق
تقســیم نامــه عــادی وارثیــن احمــد صابــر ماهانــی ردیــف 99-99
پــاک  10677فرعــی  .مجــزی شــده از پــاک 1285و 1287فرعــی .اقــای مهــدی صابــر ماهانــی بــه ش ش  103وکــد ملــی  6079733250فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ خانــه بمســاحت 270متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه
28خریــداری مــع الواســطه از محمــد مامحمــدی ولیلــی مامحمــدی ورضــا خــادم نعمــت اللهــی ورخســاره شــیخعلی بابائــی ردیــف 1400-76
پــاک  10678فرعــی مجــزی شــده از پاک333فرعــی -اقــای مجیــد محمــد حســین زاده ماهانــی بــه ش ش 109وکــد ملــی 6079716852فرزنــد محمــد در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت  372متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان جهــاد
خریــداری مــع الواســطه از ســید غیــاث رضــوی دبســتانی ردیــف 99-83
پــاک 10680فرعــی .مجــزی شــده از پــاک 1355فرعــی  .خانــم بتــول تــرک زاده ماهانــی بــه ش ش 265وکــد ملــی  6079718421فرزنــد عبــاس در ششــدانگ خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 200متــر مربــع واقــع در ماهــان
شــهر ک همایــون خریــداری از شــرکت تعاونــی فرهنگیــان ماهــان ردیــف 1400-363
پــاک 10681فرعــی  .مجــزی شــده از پــاک 2923فرعــی از یــک  .اقــای محمــد نــوروز ماهانــی بــه ش ش 111وکــد ملــی  6079692856فرزنــد اکبــر در ششــدانگ خانــه قدیمــی بــه مســاحت 600متــر مربــع واقــع در ماهــان علــی ابــاد خریــداری
مــع الواســطه از غامحســین خالقــی وپروین ســاالری نــژاد ردیــف 1400-95
پــاک  10682فرعــی مجــزی شــده از پــاک 4398فرعــی خانــم الهــه محــرم اســفندقه بــه ش ش 3120004863صــادره از بافــت فرزنــد هدایــت در ششــدانگ ســاختمان نیمــه تمــام بــه مســاحت  282متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام
کوچــه 42چهــار کوچــه ســمت چــپ خریــداری مــع الواســطه از حمیــد نکوئــی ردیــف 1400-288
پــاک  10684فرعــی مجــزی شــده از پــاک 1064وکل پــاک 1065فرعــی  -اقــای مســلم اخــوان ماهانــی بــه ش ش  186وکــد ملــی -6079766248فرزنــد احمــد در ششــدانگ ســاختمان مشــتمل بــر طبــق فوقانــی بــه مســاحت  362متــر مربــع
واقــع در ماهــان خیابــان باهنــر خریــداری از ورثــه ماشــااهلل خیــاط زاده وســهم اقــای حســین ســلیمان پــور ردیــف 1400-243
پــاک 10685فرعــی مجــزی شــده از پــاک 3732فرعــی از یــک  .خانــم لیــا عــرب ابــادی بــه ش ش  859وکــد ملــی 2991705558فرزنــد غامحســین در ششــدانگ خانــه بــه مســاحت  128متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان مــدرس
کوچــه  10خریــداری از ســهم بــی بــی ربابــه حســینی ردیــف 99-8
پــاک 10686فرعــی مجــزی شــده از پــاک 2189فرعــی .خانــم پرویــن زهــرودی بــه ش ش  241وکــد ملــی  6079715198فرزنــد ســید حســین در ششــدانگ ســاختمان گنبــدی بــه مســاحت 208متــر مربــع واقــع در ماهــان محلیــه کبیــری
خریــداری مــع الواســطه از طوطــی زرد کاه ماهانــی ردیــف 99-287
پــاک  10687فرعــی مجــزی شــده از پــاک 2189فرعــی  .اقــای ســید محمــود زهــرودی بــه ش ش  27وکــد ملــی  6079568497فرزنــد ســید حســین در ششــدانگ ســاختمان گنبــدی بــه مســاحت  245متــر مربــع واقــع در ماهــان محلــه
کبیــری خریــداری مــع الواســطه از طوطــی زرد کاه ماهانــی ردیــف 99-288
پــاک  10688فرعــی مجــزی شــده از پــاک 2461مکــرر – اقــای عبــد الحســین محســنی ماهانــی بــه ش ش  6070008286فرزنــد هوشــنگ در ششــدانگ کار گاه بــه مســاحت  203متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان مــدرس کوچــه  14خریــداری
از هوشــنگ محســنی ماهانــی ردیــف 1400-222
فرعیات ذیل از پاک یک اصلی واقع در جوپار بخش 6کرمان:
پــاک  3208فرعــی  .مجــزی شــده از پــاک 1362فرعــی  .اقــای عبــاس ســعید گوهــری بــه ش ش  81وکــد ملــی 6079864551فرزنــد درویــش در ششــدانگ بــاغ محصــور کــه تعــدا  200عــدد در ان غــرس شــده اســت بــه مســاحت 2766
متــر مربــع واقــع در جوپــار خیابــان امــام کوچــه  3خریــداری مــع الواســطه از محمــد جــواد اســفندیاری ودرویــش ســعید وهدایــت ســعید ردیــف 1400-110
پــاک  3210فرعــی مجــزی شــده از پــاک 339فرعــی  .اقــای محمــد رضــا جدیــداال ســامی بــه ش ش 124وکــد ملــی  6079884811فرزنــد حســین در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 386متــر مربــع واقــع در جوپــار خیابــان توحیــد
خریــداری از مجیــد ذوالعلــی ردیــف 99-108
پــاک 3211فرعــی .مجــزی شــده از پــا 312مکــرر فرعــی اقــای حبیــب اهلل شــهر یــار پنــاه بــه ش ش 18وکــد ملــی  6079907720فرزنــد علــی در ششــدانگ ســاختمان شــیروانی بــه مســاحت  424متــر مربــع واقــع در جوپــار انتهــای
خیابــان شــریعتی کوچــه  19خریــداری از خانــم زهــرا بلــوچ گلومکــی ردیــف 1400-55
پــاک 3213فرعــی (حاصــل تجمیــع پــاک 744و746و747وقســمتی از پــاک 745فرعــی از یــک ) اقــای عبــد الرضــا راجــی زاده بــه ش ش  134وکــد ملــی 6079884917فرزنــد اکبــر در ششــدانگ خانــه بــه مســاحت 429متــر مربــع واقــع
در جوپــار خیابــان  17شــهریور کوچــه  18رســمی و وراث مرحــوم اســد اهلل وایــران امیــری ردیــف 99-192
پــاک  3214فرعــی .مجــزی شــده از پــاک 339فرعــی – اقــای مجیــد موحــدی جوپــاری بــه ش ش  59وکــد ملــی 6079882868صــادره از جوپــار فرزنــد اصغــر در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 545متــر مربــع واقــع در جوپــار خیابــان
توحیــد نبــش کوچــه  4خریــداری افراســیاب یزدانپنــاه گوهــر ریــزی ردیــف 1400-131
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