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آگهى مفقودى
ســند کمپانى (کارخانه) شناســنامه(برگ سبز) و کارت موتور ســیکلت  هوندا برنگ مشکى 
شــماره پالك ایران 836-  83336به نام حســین حســین پور مفقود گردیده و از در جه اعتبار 

ساقط است. بندر عباس 
***********************************************

کارت خودروو بیمه نامه شــخص ثالث خودرو ســوارى پرایدسیستم ســایپا تیپ 131مدل 
1390 برنگ سفید روغنى شماره موتور 4006293شماره شاسى  و شماره 
پالك ایران 84-367ص27به نام حســین رشــیدى نوه دئفه خشــک مفقود گردیده و از در جه 

اعتبار ساقط است. بندر عباس
***********************************************

آگهى راى هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرســتان ســنندج. 
تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشــخصات امالك  در 
دو نوبت  به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهى میگردد. در صورتى که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند 
و پس از اخذ رســید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ  تســلیم اعتراض دادخواست  خود را به مرجع  
قضائــى تقدیم نموده و گواهى اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شــد. صدور ســند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  
1-ششــدانگ یک باب باغ و زمین مزروعى بنام آقاى شــکراله ناصــرى فرزند احمد صادره 
موچش کدملى 3839460328 خریدارى از آقایان صالح و رشــید و محمدحسین صدیقى حسن 
آباد به شماره سند زارعانه 14334 مورخ 44/1/16 تحت پالك 3962 فرعى از 4 اصلى بخش 

ده به مساحت 2450/35 مترمربع به آدرس سنندج روستاى حسن آباد 
2-ششدانگ یک باغ و زمین مزروعى بالمرابعه بنام آقایان 1- بهروز ناصرى فرزند شکراله 
کدملى 3730512481  2- پیمان ناصرى فرزند شــکراله  کدملى 3732181537 - 3- آقاى 
شــکراله ناصرى فرزند احمد کدملى 3839460328 - 4- خانم ســیما شــریعتى فرزند محمد 
کدملــى 3730672835 (هرکدام نســبت بــه 1/5 دانگ) خریدارى از آقایــان کریم و رحیم و 
شکراله شهرتین رحمانى زارع صاحب نسق به شماره 14307 مورخ 44/1/16 دفتر 10 سنندج 
تحت پالك 3961 فرعى از 4 اصلى بخش ده منطقه 2 ســنندج به مســاحت 8162/96 مترمربع 

به آدرس سنندج روستاى حسن آباد 
3-ششــدانگ یک باب بــاغ و زمین مزروعى بالمرابعه بنام آقایــان 1- بهروز ناصرى فرزند 
شــکراله کدملى 3730512481  2- پیمان ناصرى فرزند شــکراله کدملى 3732181537 - 
3- آقاى شــکراله ناصرى فرزند احمد کدملى 3839460328 - 4- خانم سیما شریعتى فرزند 
محمــد کدملــى 3730672853 (هرکدام نســبت بــه 1/5 دانگ) خریدارى از آقاى اســماعیل 
رحمانــى زارع صاحب نســق به شــماره 14306 مــورخ 44/1/16 دفتر 10 ســنندج تحت پالك 
3963 فرعى از 4 اصلى بخش ده منطقه 2 ســنندج به مســاحت 1775/18 متر مربع به آدرس 

سنندج روستاى حسن آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/26/ 98  

م/الف: 13626 
 لطف اهللا فالحى- معاون ثبت منطقه 2 سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
غالمرضا ســادگى داراى شناســنامه شــماره - به شرح دادخواست به کالســه 507/96 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده  و چنیــن توضیح داده که شــادروان رحمن 
منصــورى بشناســنامه 4783 در تاریــخ 96/10/26 اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى 
گفتــه ورثــه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به: 1- خیرى ســادگى فرزنــد غالمرضا ش 
ش 556 ت ت 25/10/7 ص از دیلــم مــادر متوفــى 2- نصــراهللا منصــورى فرزند - ش ش 
551 ت ت 21/11/10 ص از دیلــم پــدر متوفــى 3- محســن منصورى فرزنــد رحمن ش ش 
5290105689 ت ت 89/2/25 ص از دیلــم فرزند متوفــى 4- محمد منصورى فرزند رحمن 
ش ش 5299068473 ت ت 82/2/26 ص از دیلــم فرزند متوفى 5- فاطمه منصورى فرزند 
رحمــن ش ش 5290053662 ت ت 78/11/28 ص از دیلــم فرزنــد متوفــى ، اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان دیلم

آگهــی موضــوع ماده 3قانــون وماده 13 آییــن نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهاي فاقد سند رسمی 

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهاي فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشــخصات متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد وامالك محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواســت را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد.
1-خانم پري ناز گلســتانی فرزند هوشــنگ به شــماره شناســنامه 4690215936صادره 
ازرودان  در ششــدانگ یــک باب خانه  به مســاحت 106/32مترمربع ملکــی متصالحین رودان 

قسمتی از پالك 7-اصلی واقع در کلبر دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
2-جابر ســاده   فرزند  محمد  به شــماره شناســنامه 4690126828صادره ازرودان  در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 207/48مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالك 

7-اصلی واقع در کلبر دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
3-جاســم ســاده   فرزند  عباس  به شماره شناسنامه 2794صادره ازرودان  در ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 297/29مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالك 7-اصلی 

واقع در کلبر دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
4-مرتضی پور جعفري سنگ ابادي   فرزند  غالم  به شماره شناسنامه 5صادره ازرودان  در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 176/03مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالك 

7-اصلی واقع در کلبر دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
5-حجت داوري   فرزند  محمد  به شــماره شناســنامه 3648صادره ازرودان  در ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 111/16مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالك 7-اصلی 

واقع درباالشهر دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
6-صمدالــه محمــودزاده دهبارزي    فرزند محمد  به شــماره شناســنامه 49صادره رودان 
در  ششــدانگ یــک باب خانه  بــه مســاحت 534/12مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی 

ازباقیمانده  پالك 7-اصلی واقع درباالشهر دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
7-صمدالــه محمــودزاده دهبارزي  فرزند محمد  به شــماره شناســنامه 49صــادره رودان 
در  ششــدانگ یــک باب خانه  بــه مســاحت 233/14مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی 

ازباقیمانده  پالك 7-اصلی واقع درباالشهر دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
8-مســعود ســاده   فرزند محمد  به شــماره شناســنامه 124صادره رودان در  ششدانگ 
یــک باب خانه  به مســاحت 82/74مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی ازباقیمانده  پالك 

7-اصلی واقع درکلبردهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
9-خانم فرشته بهروز بیژن اباد   فرزند عوض  به شماره شناسنامه 801صادره از  جیرفت 
در  ششــدانگ یــک باب خانه  بــه مســاحت 215/83مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی 

ازباقیمانده  پالك 7-اصلی واقع درکلبردهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
10-علی رودانی   فرزند رضا  به شــماره شناســنامه 805صادره از  رودان در  ششــدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 197/36مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی ازباقیمانده  پالك 

7-اصلی واقع درکلبردهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
11-علی رودانی   فرزند رضا  به شــماره شناســنامه 805صادره از  رودان در  ششــدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 303/49مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی ازباقیمانده  پالك 

7-اصلی واقع درکلبردهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
12-عیســی پور جعفري ســنگ ابادي    فرزند غالم  به شــماره شناســنامه 10483صادره 
از  رودان در  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 227/06مترمربــع ملکی متصالحین رودان 

قسمتی ازباقیمانده  پالك 7-اصلی واقع درکلبردهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد
13-ابراهیم نجفی فرزند احمد به شــماره شناســنامه 49صادره رودان در  ششدانگ یک 
باب  اتاق ومحوطه اطراف ان به مســاحت 300مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالك 
1143فرعی از 7-اصلی واقع در رودان  سنگ رستم هرمزگان -رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد  

وپالك 1143فرعی از 7-اصلی  بنام سید کاظم هاشمی معرفی گردیده است
14-خانم مریم ســاالري فرزند حســین به شماره شناسنامه 9473صادره ازبندر عباس در 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 65/15مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالك 
248فرعی از 7-اصلی واقع در سنگی دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد که پالك 248فرعی 

از 7-اصلی بنام  سید محمد کاظم هاشمی معرفی گردیده است
15-مظفر نجفی فرزند علی به شــماره شناســنامه 6صادره از رودان در ششدانگ حجره به 

مساحت 319/20مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالك637فرعی از  7-اصلی واقع 
در چــاه تمــر دهبارز رودان  حقــوق ارتفاقی  ندارد که پالك 637فرعــی از 7-اصلی  بنام محمد 

داوري  معرفی گردیده است 
16-حســن حاجبــی    فرزند  محمد  به شــماره شناســنامه 4908صــادره از امارات متحده 
عربی  نســبت به قسمتی از یک باب ساختمان   به مساحت 6مترمربع قسمتی از پالك478فرعی 
از  7-اصلــی واقــع در دهبارز رودان  حقــوق ارتفاقی  ندارد که پــالك 478فرعی از 7-اصلی  
ذیل ثبت 580 صفحه 151 دفتر جلد 4 بنام علیرضا ضیایی ثبت وســند مالکیت  صادر وتسلیم 

گردیده است ومتقاضی مورد تقاضا  را مالک خریداري نموده است  
17-قدرت پور واحدي     فرزند  دادخدا  به شــماره شناســنامه 251صادره از رودان  در 
ششــدانگ قسمتی از  یکباب خانه به مســاحت 52/52مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالك641فرعــی از  7-اصلی واقع در چــاه تمر دهبارز رودان  حقوق ارتفاقی  ندارد که پالك 

641فرعی از 7-اصلی  بنام کلثوم حقیقی  معرفی گردیده است
18-محمد ســبحان جعفــري فرزندمحســن به شــماره شناســنامه 1275900925صادره 
ازاصفهان در ششــدانگ یک باب انباري به مســاحت 453/45مترمربع ملکی متصالحین رودان  
قســمتی از پالك410فرعی از8 -اصلی واقع در باالشهر  هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد در ضلع 
جنوبی بطول 22/18 متر جاي یک درب از باقیمانده پالك 410فرعی از 8-اصلی به مورد تقاضا 
باز اســت که پالك 410فرعی از 8-اصلی بنام مستعلی وعلی حقیقی و زکیه وامنه وتاجی حقیقی  

معرفی گردیده است
19-فاطمه رئیسی   فرزند  علی  به شماره شناسنامه 5192صادره از رودان  در ششدانگ 
یکباب  خانه  به مســاحت 469/05مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالك1267فرعی 
از  8-اصلــی واقــع در بندمــالء معزاباد رودان  حقــوق ارتفاقی  ندارد که پــالك 1267فرعی از 

8-اصلی  بنام جانی سلیمانی   معرفی گردیده است.
20-ســیده مریم حیدري یزدي به شماره شناســنامه 4690030715 صادره از رودان در 
ششــدانگ از یک باب خانه به مســاحت 325/08 متر مربع ملکی  متصالحین رودان قســمتی از 
پالك 1336 فرعی از 8- اصلی واقع در پشته معزآباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
21- ســید یاســین سادات نژاد فرزند ســید سجاد به شماره شناســنامه3382861471 
صادره از  بندرعباس در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 29151 متر مربع ملکی متصالحین 
رودان قسمتی از پالك باقیمانده 14- اصلی واقع در روستاي سرجوئیه  رودان حقوقی ارتفاقی 

ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/10
تاریخ انتشارنوبت دوم:  98/12/26

68/م/الف
یحیی شیروانی -  رئیس اداره ثبت اسناد رودان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان مصطفى عباســى دادخواســتى به طرفیت خوانده کبرى ولى پور به خواســته مطالبه 
وجه ارائه که در حوزه 111 شــوراى حل اختالف اللجین به کالســه 535/98 ثبت گردیده است 
از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمى خوانده دعوى مجهول المکان مى باشــد 
اینک در راســتاى ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب به خوانده ابالغ مى گردد که جهت 
رســیدگى به خواســته خواهــان در روز 99/2/20 تاریــخ 99/2/20 ســاعت 4 در حوزه 111 
شــوراى حل اختالف اللجین حاضر و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا 

غیاباً رسیدگى و صدور راى خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى ابالغ اجرائیه مطابق ماده 18 آئین نامه اجرا
بدینوســیله به آقاى امیر ابراهیمى فرزند مهدى به شماره ملى 4591334015 به نشانى 
شــاهرود شــهرك رجائى کوچــه 5 پالك 5 ابالغ مى گــردد که خانم زهرا گرگانى فرزند حســن به 
اســتناد نکاحیه 13674 مورخ 1390/9/4 جهت وصول 314 قطعه سکه بهار آزادى به انضمام 
هزینــه اجرایى علیه شــما اقدام به صدور اجرائیه نموده که پس از تشــکیل پرونده اجرائى به 
شماره بایگانى 9800780 اوراق الزم االجرا جهت ابالغ تسلیم مامور ابالغ گردید در نهایت برابر 
گــزارش مامور ابالغ در تاریخ 98/12/7 جهت ابــالغ اوراق اجراییه به محل مراجعه که به علت 
نقص (عدم شناســایى) ابالغ اجرائیه میســور نگردیده لذا با توجه به درخواســت بستانکار مفاد 
اجرائیه یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار 

آگهى عملیات اجرایى ادامه خواهد یافت . تاریخ انتشار 98/12/26
مصطفى بخشى - ریاست اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود 

آگهى دعوت ســهامداران جهت تشــکیل مجامع عمومى فوق العاده و عادى به طور فوق العاده در 
شرکت هاى سهامى خاص

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت امید پترو انرژى خاوران سهامى خاص به شماره ثبت 
60855 شــنایه ملى 14006606977 دعوت به عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده شــرکت که در ســاعت 10 صبح مورخ 98/12/26 و جلســه مجمع عمومى فوق 
العاده که در ســاعت 9 صبح مورخ 98/12/27 به نشــانى استان خراســان رضوى - شهرستان 
بینالود - بخش شــاندیز - دهســتان شــاندیز - روســتاى شــهرك صنعتى طوس - محله ندارد. 
خیابان آلومینیوم طوس - بزرگره آســیایى - پالك . ســاختمان پارك علم و فن آورى خراســان - 

طبقه همکف کد پستى 9185173911 تشکیل مى شود، حضور بهم رسانید
-دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده:

1-انتخاب مدیران
2-انتخاب بازرس
3-انتخاب روزنامه

-دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:
1- افزایش سرمایه

هیئت مدیره- حسینعلى اخالقى امیرى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان مینودشــت تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز  از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلی آگهی مى 
شــود. در صورتی که اشــخاص ذي نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ الصاق 
در محــل تــا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. 
معتــرض باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشت تحویل دهد. در این 
صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مینودشت

1-کالســه 1398114412006000041- آقاى/خانــم محمــد رضا بازگیــر بنجار فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمساحت 159/08 مترمربع پالك 

فرعى 361 انتقالى مع الواسطه از شهربانو سنجه ونلى)  
2-کالسه 1397114412006000062- آقاى/خانم سیدرضا حسینى فرزند سیدطاهر 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمســاحت 165/90 مترمربع پالك فرعى 

317 انتقالى مع الواسطه از محمدقره چماقلو)
3- کالسه 1398114412006000079- آقاى/خانم  محمد حسن پسرکلو  فرزند یحیى 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمســاحت 221 مترمربع پالك فرعى 356 

انتقالى مع الواسطه از نرگس کرامتلو)
4- کالســه 1398114412006000078- آقاى/خانــم  موســى الرضــا کرامتلو  فرزند 
قربان محمد نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى (کاربرى دبســتان) بمســاحت 

111/38 مترمربع پالك فرعى 298 انتقالى مع الواسطه از موسى قره چماقلو
5- کالسه 1398114412006000040- آقاى/خانم  ابوطالب نورى فرزند محمد نسبت 
بــه ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بناى احداثى بمســاحت 183/40 مترمربع پــالك فرعى 440 

انتقالى مع الواسطه از ایوب حسینى چمانى علیا
پالك 56-اصلى بخش نه محدودى شهرى مینودشت

6- کالســه 1397114412006000093- آقاى/خانم  میالد ســراوانى ریگمورى فرزند 
امان اله نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمساحت 135/53 مترمربع پالك 

فرعى 189 انتقالى بالواسطه از شیرمحمد پرنیان
پالك 58-اصلى بخش نه محدودى شهرى مینودشت

7- کالســه 1398114412006000089- آقاى/خانــم ثریا چناشــکى فرزنــد ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 8461 مترمربع پالك فرعى 251 

8- کالســه 1398114412006000088- آقاى/خانم  قاسم چناشکى فرزند محمدقلى 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  بمساحت 8461 مترمربع پالك فرعى 251 

م-الف: 8737
انتشار نوبت اول: دوشنبه 1398/12/12
انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/12/26

حسین باغبانى- رئیس ثبت اسنادو امالك مینودشت

" "

رشد محصوالت تولیدى پاالیشگاه 
گاز ایالم در سال رونق تولید

اقدامات اداره کل راه و شهرسازى 
استان قزوین در راستاى کنترل 
شیوع ویروس کرونا

تولید مواد  100 درصدى  افزایش 
قزوین صنعتى  شهرك هاى  در  شوینده 

تمثال  به  مزین  باقرشهر  هاى  کوچه 
زییاى شهدا  شد.

فرهنگى شهردارى  معاون  ؛  محبى  امیر 
شد
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شهردار مشهد با حضور در برنامه تلویزیونى «اشاره» اعالم کرد؛ 
توقف تمام فعالیت  هاى عمرانى، گلکارى و رنگ آمیزى جداول/ نگران هستیم چون به مرحله همه گیرى ویروس کرونا رسیده ایم

اقدامات اداره کل راه و شهرسازى استان قزوین در راستاى کنترل شیوع ویروس 
کرونا

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


