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با هدف صرفه جویى در مصرف آب و حفظ محیط زیست پیرامونى فوالد مبارکه انجام گرفت؛ 

مشارکت شهردارى کهریزك براى 
خدمت رسانى به مرکز اسایشگاه 

خیریه کهریزك

"
"

برگزارى مانورکشورى محدودیت مصرف گاز در شرکت گاز استان اصفهان

آگهى تغییرات شرکت کشاورزى مزرعه قلعه کش گلوگاه سهامى 
خاص به شماره ثبت 202 و شناسه ملى 10760045669 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العــاده مورخ 
1399/8/20 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : ســرمایه از مبلغ 
10400000 ریــال به مبلغ 38400000000 ریال منقســم 
به384000 سهم 100000 ریالى بانام از محل آورده غیر نقد 
ســهامداران (ارزیابى دارایى هاى ثابت برابر گزارش شــماره 
کارشناســان  هیــات   1399/08/20 مــورخ   9900186-2
رســمى دادگســترى آقایان مهندس رســول صحرایى سلوط و 
مهنــدس علیرضــا رضازاده و مهنــدس ایمان رحمانــى خلیلى) 
افزایــش یافت. در نتیجه مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى گلوگاه (1050673)

آگهى تغییرات شرکت ستاره صنعت پارت شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 22205 و شناسه ملى 10380376849 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1ـــآقاى مهدى محمدى به شــماره 
ملــى0749163356 به ســمت رئیس هیئت مدیــره 2ـ خانم 
مریم کامالن زرین به شــماره ملى 0934442649 به ســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم نســرین محمدى به شــماره 
ملــى 0945850514 به ســمت عضو هئیت مدیــره 4ـ آقاى 
هــادى محمــدى بــه شــماره ملــى 0938014511 به ســمت 
مدیرعامل(خــارج از ترکیب هئیت مدیــره ) هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب شــدند کلیه اوراق و اســناد رســمى و 
تعهــدآور و بانکــى با امضاى منفرد رئیس هئیــت مدیره و مهر 

شرکت داراى اعتبار خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (1050762)

آگهى اجرائیه
مشــخصات محکوم علیه: ســید محمد پورحســینى فرزند مهدى مجهول المکان ، مشخصات 
محکــوم لــه: حمید باللى جوانمــرد فرزند ابراهیم به نشــانى مهاجران خیابان امام کوچه شــهید 
عیوضى ، محکوم به: بموجب راى شــماره 114/99 تاریخ 99/3/25 شــعبه 112 شــوراى حل 
اختالف ( و راى شماره - تاریخ - شعبه - دادگاه عمومى - ) که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/075/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 98/4/31 تا 
زمان اجراى حکم در حق خواهان و مبلغ 4/000/000 ریال نیم عشر در حق صندوق دولت. به 
اســتناد ماده 29 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 محکوم علیه مکلف است پس 
از ابــالغ ایــن اجرائیه ظرف ده روز مفــاد آن را به مقوع اجرا بگذارد و یــا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد و اال اقدامات الزمه قانونى معمول خواهد گردید.
مسئول دبیرخانه شعبه 112 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى تغییرات شرکت ستاره صنعت پارت شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 22205 و شناسه ملى 10380376849 
مــورخ  عــادى  عمومــى  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
1399/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى مهدى محمدى 
به شــماره ملــى0749163356 ،خانم مریم کامــالن زرین به 
شــماره ملى 0934442649 وخانم نسرین محمدى به شماره 
ملــى 0945850514 به ســمت اعضــاى هیات مدیــره براى 
مــدت دو ســال انتخاب شــدند خانــم نرجس ملکى به شــماره 
ملــى : 0945359896و آقــاى رضــا بذرگــر به شــماره ملى 
0946352828 بــه ترتیب به ســمت بازرســان اصلى و على 
البدل شــرکت براى مدت یکســال تعیین گردیدنــد . روزنامه 

سیاست روز جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (1050769)

مزایده اموال غیر منقول کالسه 9900006 
به موجب پرونده اجرایى کالسه فوق 1-مقدار دو هزار و پانصد مترمربع مشاع از پنجهزارو 
هفتصد و بیســت و پنج مترمربع مشــاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزورعى به مساحت 21725 
مترمربع به پالك ثبتى 2/969-اصلى واقع دربخش 7 حوزه ثبتى رامیان بنام آقاى ســید احمد 
حسینى فرزند سید حسین به شماره ملى 4879395587 ذیل ثبت 10309 صفحه 380 دفتر 
جلد 70 (امالك رامیان) با حدود و مشــخصات: شــماال: درچهار قســمت اول مرزیست اشتراکى 
بطول 28 متر به اراضى منابع طبیعى ( اعیانى هاى قریه اله آباد) دوم مرزیســت اشتراکى بطول 
37 متر به اراضى منابع طبیعى (اعیانى هاى قریه اله آباد) ســوم مرزیســت اشــتراکى بطول 28 
متــر بــه اراضى منابع طبیعــى (اعیانى هاى قریه اله آباد) چهارم مرزیســت اشــتراکى بطول 27 
متر به اراضى منابع طبیعى (اعیانى هاى قریه اله آباد) شــرقا: در پنج قســمت که قسمت چهارم 
آن شــمالى اســت. اول مرزیست اشــتراکى بطول 38 متر به اراضى منابع طبیعى دوم مرزیست 
اشــتراکى بطول 66 متر به اراضى منابع طبیعى ســوم مرزیســت اشــتراکى بطــول 114 متر به 
اراضى منابع طبیعى(تصرفى محمود گرگیج) چهارم مرزیســت اشــتراکى بطــول 6 متر به اراضى 
منابــع طبیعى(تصرفــى محمود گرگیج) پنجم مرزیســت اشــتراکى بطول 8 متر بــه اراضى منابع 
طبیعى(تصرفى محمود گرگیج) جنوبا: بطول 124 متر مرزیست به پالك 436 فرعى از 2- اصلى 
غربا: در چهار قســمت اول مرزیســت بطول 37 متر به جاده روســتایى اله آباد دوم مرزیســت 
بطول 48 متر به جاده روســتاى اله آباد ســوم مرزیســت بطول 35 متر به جاده روستاى اله آباد 
چهارم مرزیســت بطول 32 متر به جاده روســتاى اله آباد ثبت و صادر گردیده است و طبق سند 
ازدواج شــماره 10561 مورخه 1379/12/24  دفترخانــه ازدواج 17 خان ببین در قبال مبلغ 
25/640/000/000 ریال (بیست و پنج میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال) در بازداشت 
خانم فاطمه رحیمى قرار گرفته و طبق نظر هیئت کارشناسان رسمى به مبلغ 1/375/000/000 
ریال (یک میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) ارزیابى شده و ملک مورد تعرفه (شامل 
یکقطعه زمین زراعتى آبى به مســاحت 2500 مترمربع که داراى درختان و اشــجار مثمره هلو و 
شلیل شش ساله ( باغ) و موقعیت خاص مکانى آن درجنب بزرگراه گرگان- آزادشهر و جنب جاده 
آســفالته روســتایى اهللا آباد پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1399/09/23 
دراداره ثبت اســناد و امالك رامیــان واقع در خیابان امام (ره) - روبروى خیابان ســپاه از طریق 
مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ-/1/375/000/000 ریال ( یک میلیارد و سیصد و 
هفتاد و پنج میلیون ریال) شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به 
ذکر است حسب اعالم بستانکار ملک مورد مزایده فاقد بیمه مى باشد و شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســى به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونى او در جلســه مزایده اســت برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبــت تودیع نماید و درصورتى که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حســاب ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب 
خزانه واریز خواهد شــد.الزم به ذکراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق،گاز اعم ازحق 
انشــعاب ویا حق اشــتراك و مصرف درصورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتــى وعوارض شــهردارى وغیره تا تاریــخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا 
نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیزدرصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
میگردد.ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد ازتعطیلى درهمان 
ساعت و مکان مقرر برگزارخواهد شد.م-الف: 9135 تاریخ انتشار روز سه شنبه :99/09/04
هادى عطایى مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك رامیان                           

آگهى مزایده اتومبیل
اگهــى مزایده مــال منقول پرونده اجرایى شــماره بایگانى 9900118 (خــودرو) به موجب 
پرونده اجرایى کالســه فوق ششــدانگ یک دستگاه خودرو سوارى کیا سورنتو مدل 2009 رنگ 
مشکى متالیک 6سیلندر شماره موتور  شماره شاسى 525895894370  
 بــه شــماره انتظامــى 412 ن 56 ایــران 33 متعلق بــه آقاى حامد غفــارى که به علت 
عدم پرداخت مهریه موضوع ســند ازدواج شــماره 13603 مــورخ 1380/03/20 دفترخانه 2 
و طــالق شــماره 1 دماوند و بــه موجب نامــه وارده شــماره 139905001090000861 مورخ 
1399/07/12 مرکز شماره گذارى پلیس راهور ناجا بازداشت و برابر تقاضاى صادره به شماره 
1084000887 مورخ 1399/07/15 در نشــانى دماوند - گیالوند - نرســیده به اســالم آباد 
هشت بهشــت توقیف فیزیکى شده است و برابر نظریه کارشــناس رسمى دادگسترى وارده به 
شــماره 1090000943 مورخ 1399/08/05 توصیف خودرو عبارت اســت فرورفتگى بسیار 
مختصر در درب صندوق عقب «یک نقطه» که در قســمت باال نیمه چپ دارد ســپر عقب گوشــه 
چپ آثار برخورد و رنگ رفتگى دارد گلگیر مجاورت و چســبیده به ســپر عقب چپ رنگ پریدگى 
مختصر دارد طلق چراغ عقب چپ شکسته است شل گیر + هاللى بچه گلگیر عقب چپ خط و خش 
دارد .الســتیکها 60 مى باشد شــل گیر چرخ عقب راست زدگى دارد . نوك گلگیر و مقدارى از 
گلگیر جلو راست رنگ و بتونه دارد.  بدنه اتاق مناسب است و با توجه به شرایط فنى و فیزیکى 
خودرو و مدل و قیمت روز در بازار به مبلغ 8/500/000/000 ریال (هشــت میلیارد و پانصد 
میلیون ریال) ارزیابى شده است و در روز یکشنبه از ساعت 9 الى 12 مورخ 1399/09/23 در 
محل توقف خودرو واقع در دماوند - گیالوند - نرســیده به اسالم آباد - پارکینگ هشت بهشت 
از طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایده از مبلغ8/500/000/000  ریال (هشت میلیارد 
و پانصد میلیون ریال ) شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقد فروخته خواهد شد. شرکت 
در جلســه مزایده براى عموم آزاد است. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناســى به حســاب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمى و حضور خریدار 
یا نماینده قانونى او در جلســه مزایده است لذا خریدار و خریداران مى بایست تا قبل از شروع 
وقــت مزایده اصل فیــش واریزى مبلغ ودیعه 10 درصد بنام خود و تحث شناســه اعالمى را به 
همراه درخواســت کتبى خود به واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف اســت مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد . چنانچه روز تعیین شــده به دالیل اعالم از سوى دولت 
تعطیل گردد فرداى ادارى همان روز جلسه در همان مکان و زمان منعقد مى باشد. تاریخ انتشار 
در ســایت سازمان ثبت اســناد و امالك 1399/09/04-  این آگهى پس از تایید نهائى فرایند 
مزایده در سایت آگهى هاى سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهى در روز نامه 

کثیراالنتشار محلى است. 6925
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك دماوند- عابدین نورى شیرازى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مصطفى بیوك آبادى داراى شناســنامه شــماره 37 به شــرح دادخواســت به کالســه 
113/9900870 از ایــن حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان سلطان بیوك آبادى به شناسنامه شــماره 2855 در تاریخ 1384/7/12 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن متوفى منحصر است به 1- على بیوك آبادى 
به ش ش 415 پســر متوفى 2- موســى بیوك آبادى به ش ش 383 پســر متوفى 3- ولى اهللا 
بیــوك آبــادى به ش ش 384 پســر متوفى 4- مصفى بیــوك آبادى به ش ش 37 پســر متوفى 
5- نواب بیوك آبادى به ش ش 4020291136 پســر متوفى  6- مهرى بیوك آبادى به ش ش 
6826 دختر متوفى 7- پروین بیوك آبادى به ش ش 8644 دختر متوفى  8- مهین بیوك آبادى 
بــه ش ش 10451 دختــر متوفى  9- ناردانه تگرلى به ش ش 12 همســر دائمى متوفى ، بغیر 
از نامبردگان وارث دیگرى ندارد، اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه از متوفى / متوفیه نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/298
رئیس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف کبودرآهنگ

آگهى حصر وراثت
نظــر بــه اینکه معظــم بنجخى فرزند حســن طى کالســه پرونــده 13/99/96 درخواســت 
حصــر وراثــت نمــوده و اظهار داشــته حســن بنجخــى فرزنــد محمد به شــماره شناســنامه 77 
مورخــه1380/11/12 مرحــوم شــده و ورثــه حیــن الفــوت متوفــى عبارتنــد از:حواخانــم 
بنجخــى  زریــن  مرحــوم،  همســر  ملــى0791997103  شــماره  متولــد1305/9/5  الالئــى 
مرحوم،احمدرضادرخشــان  ملى0794325432فرزنــد  متولد1338/2/4شــماره 
الــه  ملى0791997561فرزندمرحوم،بــرات  متولد1342/12/25شــماره  نســب 
بنجخــى  ملى0794325378فرزندمرحوم،معظــم  متولد1336/4/20شــماره  بنجخــى 

متولد1340/1/20شماره ملى0791997529فرزند مرحوم 
اینک درخواست مزبوریک نوبت آگهى تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه از متوفى 

نزد او باشد ظرف یک ماه به شوراتقدیم واالگواهى صادرخواهدشد.
رئیس شعبه سیزدهم شوراى حل اختالف سبزوار
مستقر در شهر روداب- سعید برزویى

آگهى فقدان پرونده ثبتى پالك 3064 فرعى از 33 اصلى بخش 3 حوزه ثبتى آمل
طبق نامه وارده به شــماره  99/38525-99/09/01بایگانى این اداره پرونده ثبتى پالك 
3064 فرعى از 33 اصلى بخش 3 حوزه ثبتى آمل مفقود شــده اســت لــذا مراتب دراجراى کد 
33-01 و 34-01 دســتورالعمل آموزشــى سیستم عملیات ثبت اســناد و امالك اعالم، چنانچه 
هر شــخص اعم از حقیقى یا حقوقى نسبت به موضوع مدعى یا مدارکى دال بر مالکیت در دست 
دارنــد از تاریخ انتشــار این آگهى ظــرف مدت 15 روز به این اداره مراجعــه در غیر این صورت 

اقدام الزم طبق مقررات معمول خواهد شد.تاریخ انتشار: 99/09/04.م/الف
سید محمدحسن روشنایى- رییس اداره ثبت اسناد آمل

آگهى حصر وراثت
آقــاى رحمــت الــه یوســفى کیخــا فرزنــد ســیف اهللا به شــرح درخواســتى که به شــماره 
5/9900862  این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شــادروان سیف اهللا یوسفى فرزند شعبانعلى شــماره شناسنامه 118 صادره بابلسر 
در تاریــخ 67/5/22 در شهرســتان بابلســر بدرود زندگــى گفته، ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به :1-متقاضى رحمــت اله(احمد)یوســفى کیخا کدملــى 4988882926 متولد 
1339    2-زینــب یوســفى کیخــا کدملــى4989429788 متونلد 1344   3-خدیجه یوســفى 
کیخــا کدملــى4988426661 متولد 1345   4-محمد یوســفى کیخا کدملــى4989718054 
متولد 1362   5-عباس یوســفى کیخــا کدملى4988881857 متولــد 1335 همگى فرزندان 
متوفى6-سیده فاطمه ابوطالب پور احمدى کدملى 4988596338 متولد 1303 همسر متوفى 
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف بابلسر-قلى پور علمدارى

دادنامه
کالســه پرونده:14/896/98 شــماره دادنامه:1171-98/9/25 خواهان:1-سید مهدى 
ســیدفاخر فرزنــد ســیدعماد 2-اعظم کاظمى رباطــى فرزند مهــدى هر دو بــه آدرس گرگان خ 
ملل ما281 منزل شــخصى خوانده:مجید حســن عباس پور وکیل مبین تهمتنى و محســن قربانى 
افــروزى بــه آدرس بابل-میــدان اوقاف ســاختمان علیا طبقــه 4 خواســته:واخواهى از پرونده 
14/1167/97 ((رأى قاضى شورا)):درخصوص واخواهى سید مهدى سیدفاخر 2-اعظم کاظمى 
رباطى نسبت به دادنامه شماره 638-98/5/26 با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که از 
ســوى واخواه دلیل و مدرك موجه و موثرى که نقض دادنامه مزبور را ایجاب نماید ارائه نشــده 
لذا شورا با رد واخواهى دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار مى نماید.رأى صادره حضورى 

و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهاردهم شوراى حل اختالف بابل-محمد ابراهیم زاده

آگهى مفقودى
مفقــود شــده بــرگ ســبز خــودرو ســوارى سیســتم پــژو تیــپ 405جــى ال الکــس اى 
1/8مــدل 1386رنگ نقره ایــى متالیک وبه شــماره انتظامى 273س 37ایران 24وبه شــماره 
موتور12486068903وبه شــماره شاسى 40381838وبنام مریم دهقان مفقود گردیده  واز 

درجه اعتبار ساقط  میباشد. یاسوج
**********************************************************

ســند و کارت موتور ســیکلت کویر مدل1386،شــماره انتظامى 7538شیراز 28 به شماره 
موتور 204476 و شماره تنه 3011395مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد

**********************************************************
،شماره  برگ سبز(شناســنامه)و کارت خودروى ســوارى زانتیا ســفید-روغنى 
انتظامى 362ص16 ایران49 به شــماره موتور 729088 و شماره شاسى  

به نام مرتضى پیکرى نسب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
**********************************************************

سند کمپانى یک دستگاه خودرو سوارى پژو 405 جى ال ایکس  آى 8/1 مدل 1381 رنگ 
مشــکى روغنى به شماره موتور 22568101827 و شماره شاســى 0081002138 به شماره 
پــالك ایران 23- 843ب33 متعلق به شــکراله خاکى راوندى مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. کاشان
**********************************************************

سند مالکیت (برگ سبز) خودروى سوارى سیستم پراید تیپ  اس ال دوگانه سوز فابریک 
رنگ ســفید مدل 1390 به شماره موتور 4187274 و شــماره شاسى  به 
شــماره پالك ایران 69- 541 ن 37  متعلق به حاجى محمد فرید فرزند عابدین به شــماره ملى 

4869541981 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط مى باشد. گنبد
**********************************************************

کارت هوشــمند راننده بارى به شــماره کارت 1373201 از سارى به نام فرهاد مهاجر گزى 
فرزند قربان متولد شهر رى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.سارى
**********************************************************

برگ ســبز خودرو ایوکو   مدل 1382 شــش تن به رنگ ســفید روغنى به شــماره 
موتور 859320 و شــماره شاسى  و شــماره پالك ایران 62- 836 ع 14 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
**********************************************************

مــدرك فــارغ التحصیلى ســاناز خلعتبــرى لیماکى فرزند شــجاع الدین شــماره شناســنامه 
2270013069 صادره رامســر در مقطع کارشناســى رشــته تاریخ صادره از واحد دانشــگاهى 
آزاد تنکابــن مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشــد.از یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد تنکابن به نشــانى ولى آباد-دانشــگاه آزاد تنکابن ارسال نماید./

نوبت اول سارى
**********************************************************

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


