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 وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن 
در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر 

رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور گفت: 
عالوه بر مناطق روســتایی، برای ساکنان شهرهای 
کمتــر از ۲۵ هزار نفر هم وام ۲۰۰ میلیون تومانی 

ساخت مسکن پرداخت می شود.
اکبر نیکزاد در بازدید از مناطق روستایی شهرستان 
خوشاب خاطرنشان کرد: ارائه تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی مسکن با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله 
با ضمانت زنجیره ای است.وی از در حال احداث بودن 
۳۰۰ هزار واحد مسکن در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار 
نفر و روســتاهای کشور خبر داد و افزود: روند اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن به خوبی در حال انجام است.
نیکزاد تصریح کرد: به منظور تسریع اجرای طرح های 
هادی روســتایی خراســان رضوی یک هزار میلیارد 
ریال از محل اعتبارات محرومیت زدایی که در اختیار 
شورای برنامه ریزی استان قرار دارد اختصاص یافته 
اســت. برای شتاب بخشی طرح های هادی روستایی 
۸درصد از اعتبارات اســتانی و نیز اعتبارات ملی در 
اختیار بنیاد مســکن انقالب اسالمی در کنار سهمیه 

قیر لحاظ شده است.  ایسنا

 ۴۰ هزار میلیارد تومان 
دارایی سهامداران بیمه شد 

برآوردها نشــان می دهد، بعد از رونمایی از بســته 
۱۰ بندی سازمان بورس در حمایت از سهامداران 
حــدود ۴۰ هزار میلیارد تومــان دارایی برای یک 
سال بیمه شده است. اعتبار الزم برای این اقدام در 

قانون بودجه ۱۴۰۲ گنجانده خواهد شد.
 مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اخیرا اعالم 
کرده است، در ســال ۱۴۰۱ ردیف بودجه ای برای 
حمایت از بازار ســهام با اختصاص ۵ هزار میلیارد 
تومان به صندوق تثبیت وجود داشــت اما در سال 
۱۴۰۲ بــه جز ردیــف بودجه تعهــد دولت برای 
حمایت از بازار ســرمایه از طریق صندوق تثبیت، 
دو ردیــف بودجه دیگر نیز وجود دارد که مربوط به 
تعهد برای پوشــش زیان احتمالی اشخاص حقیقی 
و صندوق های با درآمد ثابت است. در واقع در سال 
آینده سه ردیف بودجه برای حمایت از بورس وجود 
دارد. الزم به ذکر اســت، یکی ازمحورهای بسته ۱۰ 
بندی حمایت از بازار سرمایه مربوط به بیمه سهام و 
نماد سهام یار بود. بر این اساس تا کنون ۲۲۰ هزار 
نفر نماد ســهام یار را خریداری کرده اند و برای این 
سهامداران اصل پول و ۲۰ درصد سود در یک سال 

بعد )آبان ۱۴۰۲( تضمین شده است.  فارس

گزارشاخبـــار

مهدی یوســفی  وزارت صمــت در حالــی از تحریم 
خودروســازان فرانســوی خبر داده اســت که گســترش 
دامنه این اقدام به تحریم ســایر کشورهایی که علیه ایران 
اقدام می کنند بویژه کشــورهایی همچــون کانادا، آلمان و 
انگلیس که نقشی اساسی در اغتشاش و آشوب در کشور و 
تحریم های ضد ایرانی آمریکا دارند می تواند اقدامی عملی 

در برابر تحریم و تهدید کنندگان ایران باشد. 
تحریم و اعمال محدودیت های اقتصادی ابزاری اســت که 
نظام ســرمایه داری همواره علیه ســایر کشورها اجرا کرده 
تا با زمین گیر ســازی اقتصاد کشــورها سلطه خویش و یا 
ســوق دادن آنها به اهدافش را اجرایی سازد. ایران به اذعان 
خانم دوهان نماینده شــورای حقوق بشر در امور رفتارهای 
خصمانه یکجانبه رســما تحریم های ضــد ایرانی را جنایت 
علیه بشــریت و نقض قوانین جهانی و منشــور ملل متحد 
دانســته و بر لغــو آنها تاکید می کند. این گــزارش البته با 
شــروع اغتشاشات در ایران به حاشیه رانده شد و غرب مانع 
از آگاهی جهانی از آن شــد. در ایــن در چارچوب مقابله با 
سیاســت های تحریمی رویکرد به خنثی سازی تحریم ها و 
همزمان تقویت خوداتکایی در کشــور و اعمال تحریم های 
متقابل علیه طرف های متخاصم اصلی مهم است که تاکنون 
بخش دوم آن چندان جدی گرفته نشده است. در مقاطعی 
تحریم هایی علیه شرکت های لوازم خانگی کره جنوبی اعمال 
شد اما متاسفانه رفتارهای غیر اصولی تولید کنندگان داخلی 
در بــاب قیمت و کیفیت عمال مانع اجرای این مهم شــد. 
اکنون در صنعت خودرو گامی برای تحریم فرانسه به عنوان 
یکی از کانون های ضد ایرانی برداشــته شــده است چنانکه 

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت ایران 
و وزارت صمت، خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان 
تحریم کرده اســت و اجازه نمی دهد تا آن ها با ابزار تحریم، 

صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.
امیــد قالیبــاف گفت: به خاطــر رفتار غیــر حرفه ای که 
فرانسوی ها در سال های گذشته داشته اند، دیگر اجازه ثبت 
ســفارش و واردات محصوالت رنو، پژو، ســیتروئن و سایر 
خودروسازان فرانســوی را نمی دهیم.به گفته وی، در این 
چند وقت هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی 
صــادر نکرده ایم و تمرکزمان بــرای واردات، صرفا بر روی 
خودروهای ژاپنی ، چینی، و اروپایی غیر فرانســوی است.
ســخنگوی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صمت و 
دولت ایران، خودروســازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان 
تحریم کرده است و دیگر نمی گذارند تا آن ها بتوانند با ابزار 
تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.
این اقدام از ســوی وزارت صمــت در حالی صورت گرفته 
است که برخی اخبار از فعال شدن شرکت های کشورهایی 
در کشــور حکایت دارد که خصومتی همتراز و گاه بیشتر 
از فرانســه علیه ایران دارند که از آن جمله می توان به نام 
کانادا اشــاره کــرد. در همین چارچوب مهر در گزارشــی 
آورده اســت  برخی از شــرکت های تولیدی داخلی، بدون 
اخذ نمایندگی از شــرکت های خارجی، تولیدات خود را با 
نام و نشان آن شرکت ها به فروش می رسانند، به طور مثال 
شــاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم 
که از قرار معلوم بدون کســب مجوز از شــرکت مجوز از 

شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می شوند.

ایــن اقدامــات در حالی صــورت می گیرد کــه در ایران 
قوانین مخصوصــی در ارتباط با حمایت از نام های تجاری 
وجود دارد؛ از ســوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو 
موافقت نامه مادرید در خصوص ثبــت بین المللی عالئم و 
حمایت از نام های تجاری است و بر همین اساس شرکت ها 
حق ندارند بدون اخذ مجــوز، تولیدات خود را با برندهای 
غیر به فروش برسانند.سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی 
و محیط کســب وکار صمت در واکنش به اعطای مجوز به 
برخی شــرکت های داخلی مبنی بر تولید محصوالت خود 
با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شــرکت 
مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیســت اما 
صدور مجوز فعالیت این شرکت ها نیز طبیعتاً تحت قاعده 
و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت 
اســت و در این زمینه پاســخ بیشــتری ندارم.اظهارنظر 
عجیب معــاون هماهنگی و محیط کســب وکار در حالی 
است که این مقام مســئول از شرکت تولیدکننده نوکیای 
ایرانی! بازدید مفصلی هم داشــته اســت؛ با این وجود به 
نظر می رســد هنوز هم برخی از مســئوالن وزارت صمت 
در جریان تخلف بزرگی که توســط این شرکت ها صورت 
می گیرد، قــرار ندارند.عالوه بر این، صدیف بیک زاده، دبیر 
ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی 
نســبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت 
مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی که چندان حاضر 
به پاسخ به سواالت خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب 
این چنینی در تولیدات این شــرکت و یا ســایر شرکت ها 

مالحظه نشده است.

وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصوالتشــان در 
حوزه تلفن همراه وارد کشور می شود، مشخص است که در 
چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثاًل شما 
از کجا می دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصوالت 

وارداتی را تولید کرده است؟
نکته عجیب ماجرا این اســت که دبیر ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت 
به اصالت گوشــی های وارداتی، انگشــت اتهام را به سمت 
تلفن همراه  گوشــی های  تولیدکننده  خارجی  شرکت های 
برده و به نوعی صورت مســئله تقلب شــرکت تولیدکننده 

نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.
این در حالی اســت که شــرکت های مطــرح تولیدکننده 
گوشــی تلفن همراه در جهــان، دارای نام های تجاری کاماًل 
مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی 
برندهــای بزرگ، کارخانه های مختلفی در جهان داشــته و 
تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت 
تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ گونه مجوزی مبنی بر اخذ 

نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.
بــه هر حــال آنچه مســلم اســت آنکه در شــرایطی که 
کشــورهای غربی خود با بحران اقتصادی مواجه هســتند 
اجرای سیاست تحریم علیه این کشورها هر چند بر اقتصاد 
کشــور تاثیراتی خواهد داشــت اما قطعا برای آن کشورها 
نیز ضررهای اساســی دارد و در آینــده ای نه چندان دور 
می تواند زمینه ســاز تغییــر رفتار آنها در قبــال ایران از 
رویکرد باجخواهانه به رویکرد تعاملی برای حذف نشــدن 

از بازار ۸۵ میلیونی ایران گردد. 

وزارت صمت از تحریم خودروهای فرانسوی خبر داد: 

سرآغازی برای پاسخ عملی به تحریم کنندگان ایران

فروش اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی ســه ماهه و معاف از مالیات، صفر بودن 
حق الوکاله ای تســویه نقدی )ریالی( از شنبه ۲۸ آبان در شعبات ارزی بانک ملی 
آغاز می شود، حداکثر میزان خرید این اوراق توسط هر شخص ۴۰۰۰ دالر است.

به  منظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک 
عامل )بانک ملی ایران( از فردا شنبه ۲۸ آبان مجاز است به نیابت از بانک مرکزی 

نسبت به عرضه »اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی« به شرح ذیل اقدام کند:
۱    - ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک عامل می باشد.

۲    - اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی باالتر از ۱۸ 
سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵   /۸   /و ۲۵    /۱۱    /۱۴۰۱ خواهد بود.

۳    - حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توســط هر شــخص حقیقی به ترتیب 
معادل ریالی ۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر اســت. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه 
اســکناس کمتر از ۱۰۰ دالر، مبالغ گواهی های مزبــور مضاربی از معادل ریالی 

۱۰۰ دالر قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.

۴    - پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفاً به »ریال« خواهد بود.
۵    - بانــک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نســبت بــه تامین ارز )دالر( و 

نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام میکند.
تبصره: اوراق توســط بانک عامل به نیابــت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از 

سررسید طبق بند )۹( خواهد بود.
۶    - دارندگان اوراق در سررسید، میتوانند یکی از روش های زیر را انتخاب کنند:

الف( پرداخت حق الوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اســکناس ارز 
)دالر( از بانک عامل

ب( تسویه نقدی )ریالی( که در این صورت حق الوکاله ای دریافت نخواهد شد.

تبصره: نرخ حق الوکاله معادل هفت درصد مبلغ ریالی در زمان سررســید مذکور 
در بند )۷( خواهد بود.

۷    - مبنای محاســبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار 
اوراق، نرخ پایانی روز قبل دالر توافقی )اســکناس( است. تبصره: نرخ پایانی روز 
قبل نماد دالر توافقی )اســکناس( بازار متشکل معامالت ارزی )میانگین موزون 
معامالت نماد دالر توافقی روز قبل( در پایگاه اطالع رســانی شرکت مدیریت بازار 

متشکل معامالت ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.
۸    - بانک عامل مکلف اســت به صــورت هفتگی منابع ریالــی حاصل از فروش 
ایــن اوراق را پــس از انجام هماهنگی الزم با اداره عملیــات ارزی این بانک، به 

حساب های معرفیشده نزد اداره معامالت ریالی بانک مرکزی واریز کند.
۹    - در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف 
اســت طبق جزو )ب( بند )۶( و بر اســاس ترتیبات بند )۷(، نســبت به تسویه 

حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام کند.

آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا ۴۰۰۰ دالر

صفر بودن حق الوکاله  تسویه نقدی ریالی

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای آرای صــادره هیــات حــل اختــاف موضوع قانــون تعیین تکلیــف اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ، ذیا اســامی افرادی که با ارائه قولنامــه و مدارک و 
مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک ســقز 
تقاضای ثبت و صدور ســند مالکیت مورد تقاضــای ابتیاعی و متصرفی خود را نموده اند ، 
مســتندا به ماده 3 قانــون فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می شــود ، 
چنانچه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف 
مــدت 2 ماه اعتراضی واصل شــود معترض بایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض به اداره ثبت مبادرت به تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصاح قضایی نموده و 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت اســناد تسلیم نماید که در این صورت 
اقدامــات ثبت موکول به ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت چنانچه 
ذینفع ، گواهی عدم تقدیم دادخواســت را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد ، اداره ثبت 
پس از پایان مدت واخواهی بر اساس رای هیات حل اختاف اقدامات الزم را درخصوص 
ادامــه عملیات ثبتــی معمول می دارد . در هر حال صدور ســند مالکیــت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1. آقاي  محمد آزاده ســرنجداغ به شناسنامه شــماره 322 کدملي 3760927701 
صادره سقز فرزند محمدکریم نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
219/05 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش 2 حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از   عبداهلل فیضی  از محل مالکیت آقای  عبداهلل فیضی
2. آقاي منصور فردمنش به شناســنامه شماره 843 کدملي 3760824684 صادره 
ســقز فرزند سعید نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 149/15 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش 2 حوزه ثبت ملک 

سقز مع الواسطه ابتیاعی از   عمر رضایی  از محل مالکیت آقای  مهدی رضایی
3. خانم توران خالدي به شناســنامه شماره 19 کدملي 3762510032 صادره سقز 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
149/15 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش 2 حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از   عمر رضایی  از محل مالکیت آقای  مهدی رضایی
4. آقاي حســین امینیان به شناسنامه شــماره 327 کدملي 3760653812 صادره 
ســقز فرزند محمود نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 98/76  
مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه 

ابتیاعی از   علی رضائی  از محل مالکیت آقای  مهدی رضائی   
5. آقاي ناصر شرافتي به شناسنامه شماره 23735 کدملي 3760237932 صادره 
ســقز فرزنــد محمدامین  نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانه به مســاحت 
146/26 مترمربــع جزء پــاک ثبتی 287 فرعی از 112 فرعی از 2-اصلی واقع در بخش 
2 حــوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   خلیل حق ســتا  از محــل مالکیت آقای  

خلیل حق ستا
6. آقاي  حســن رســولي به شناسنامه شــماره 957 کدملي 3761628048 صادره 
ســقز فرزند صدیق نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 98/80 
مترمربع جزء پاک 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه 

ابتیاعی از   رحمن فتح اله زاده  از محل مالکیت آقای  رحمن فتح اله زاده  
7. آقاي کاوه محمدیاني به شناسنامه شماره 23340 کدملي 3760233961 صادره 
ســقز فرزند کریم نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 145/42 
مترمربع جزء پاک 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه 

ابتیاعی از   صدیق شرافتی  از محل مالکیت آقای  احمد شرافتی
8. آقاي  لقمان یاري حصار به شناسنامه شماره 251 کدملي 2938372582 صادره 
فرزند عثمان نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبــاب خانه به مســاحت 130/80 
مترمربــع جزء پاک 184 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک 

سقز مع الواسطه ابتیاعی از   علی صالحی  از محل مالکیت آقای  علی صالحی
9. آقاي جعفر پورشــاه محمد به شناســنامه شــماره 1381 کدملي 3760356001 
صادره ســقز فرزند احمد نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
141/08 مترمربع جزء پاک 6502 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   آزاد حســینی از محل مالکیت آقای  عبدالرحمن 

حسینی و بانو صاحبه عفیفه سرا
10. خانم قدم نظافتي به شناســنامه شــماره 507 کدملــي 3760999591 صادره 
ســقز فرزند فتاح نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 166/50 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک 
ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   محمد مام سلیمی  از محل مالکیت آقای  محمد مام سلیمی 

برده زرد
11. خانم فاطمه تفرشي به شناسنامه شماره 1194 کدملي 5099213693 صادره 
بوئین زهرا فرزند مصیب نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
141/80 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   مصطفی شــهنازی  از محــل مالکیت آقای  صالح 

شهنازی
12. آقاي جمیل کریمیان به شناســنامه شماره 967 کدملي 3858914673 صادره 
دیواندره فرزند محمدســلیم نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
78/85 مترمربــع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه 
ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از   محمد مام سلیمی برده زرد  از محل مالکیت آقای  

محمد مام سلیمی برده زرد 
کدملــي   3850047814 شــماره  شناســنامه  بــه  افشــاري  رســول  آقــاي   .13
3850047814 صادره دیواندره فرزند علینســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مساحت 130/17 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان 
بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از   محمدصالح ساکت  از محل مالکیت 

آقای  محمدرحیم ساکت
14. آقاي باقي قیصري به شناســنامه شــماره 736 کدملــي 3858873251 صادره 
دیواندره فرزند ســیدجال نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
156/75 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   وراث محمدرحیم ســاکت  از محل مالکیت آقای  

محمدرحیم ساکت   
کدملــي   3750121516 شــماره  شناســنامه  بــه  مولــودي  منصــور  آقــاي   .15

3750121516 صادره سقز فرزند کریم نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 138/60 مترمربع جــزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان 
بخــش دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعــی از   رحمان فتح الــه زاده  از محل 

مالکیت آقای  رحمان فتح اله زاده
کدملــي   3750016976 شــماره  شناســنامه  بــه  محمــدي  محســن  آقــاي   .16
3750016976 صادره سقز فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیــان یکباب خانه به مســاحت 118/55 مترمربع جزء پــاک 6624 فرعي از 7- اصلي 
واقــع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعــی از   محمد مام 

سلیمی برده زرد  از محل مالکیت آقای  محمد مام سلیمی برده زرد
کدملــي   3750095604 شــماره  شناســنامه  بــه  مقدســي  نســرین  خانــم   .17
3750095604 صادره سقز فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان یکباب خانه به مساحت 118/55 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع 
در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از   محمد مام سلیمی برده 

زرد  از محل مالکیت آقای  محمد مام سلیمی برده زرد  
18. خانــم حلیمــه محمودي ارشــد بــه شناســنامه شــماره 2900202965 کدملي 
2900202965 صادره نقده فرزند حســن نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
ساختمان به مساحت 200 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان 
بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   محمد مام سلیمی از محل مالکیت 

آقای  محمد مام سلیمی 
19. آقاي ارسان عزیزي به شناسنامه شماره 1788 کدملي 3762078671 صادره 
ســقز فرزند محمد نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 114/03 
مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک 

سقز مع الواسطه ابتیاعی از   عثمان قاسمی  از محل مالکیت آقای  کاک اله قاسمی
20. آقاي  نادر عبدي به شناسنامه شماره 275 کدملي 3761743777 صادره سقز 
فرزند محمد  نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 113/55 
مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک 

سقز مع الواسطه ابتیاعی از   فاطمه قادری  از محل مالکیت آقای  احمد شرافتی
21. آقــاي عطااهلل رحمت پناه به شناســنامه شــماره 461 کدملــي 3760889115 
صادره ســقز فرزند محمدصالح نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان به 
مســاحت 53/05 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش 
دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعــی از   عزیز عزیزپور  از محــل مالکیت آقای  

مصطفی عزیزپور
22. آقــاي محمد محمدپور به شناســنامه شــماره 18195 کدملــي 3760182453 
صادره ســقز فرزند عثمان  نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
98/24 مترمربــع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه 
ثبــت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعــی از   احمد شــرافتی  از محل مالکیــت آقای  احمد 

شرافتی
23. آقاي  خالد زارعي به شناســنامه شــماره 251 کدملــي 3858931039 صادره 
دیواندره فرزند عبداهلل نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
191/35 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 
ثبــت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعــی از   احمد شــرافتی  از محل مالکیــت آقای  احمد 

شرافتی
24. خانم شــها فرجیان بیگتولي به شناسنامه شماره 204 کدملي 2938359373 
صادره شــاهین دژ فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
یکبــاب خانــه به مســاحت 173 مترمربــع جزء پــاک 6625 فرعي از 7- اصلــي واقع در 
کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از   حبیب نمه باغچه  از محل 

مالکیت آقای  مصطفی نمه باغچه
25. آقــاي  علي رحیمي یازیباغي به شناســنامه شــماره 3 کدملــي 3762199523 
صادره ســقز فرزند حســن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 173 مترمربــع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان 
بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   حبیب نمه باغچه  از محل مالکیت 

آقای  مصطفی نمه باغچه
26. آقاي مظفر حقاني به شناســنامه شــماره 451 کدملــي 3762006830 صادره 
سقز فرزند محمود نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مســاحت 238/43 مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23- اصلي واقع در کردستان بخش 
4 حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   عبدالخالق اخوان  از محل مالکیت آقای  

عبدالخالق اخوان
27. آقاي  اســعد حقاني به شناســنامه شــماره 496 کدملي 3762089957 صادره 
ســقز فرزند محمود نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مســاحت 238/43 مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23- اصلي واقع در کردستان بخش 
4 حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از   عبدالخالق اخوان  از محل مالکیت آقای  

عبدالخالق اخوان
28. آقاي رئوف پروین به شناســنامه شــماره 202 کدملــي 3761506597 صادره 
ســقز فرزند علي نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به مساحت 25004 
مترمربع جزء پاک ثبتی 26-اصلی بخش 18 حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از   

خالد حسینی  از محل مالکیت آقای  خالد حسینی. م الف 83
تاریخ چاپ نوبت اول : شنبه   1401/08/28

تاریخ چاپ نوبت دوم :  یکشنبه   1401/09/13
کامران تاب- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک  سقز

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهرنوش سوهانی با ارائه استشهادیه شماره 43017-1401/08/25 تنظیمی 
دفترخانه 86 امل طی درخواســت شماره 1401/32838 مورخ 1401/08/25 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی شش دانگ پاک شماره2 فرعی از 231 اصلی واقع در بخش 
09 ثبت آمل که با شماره دفتر اماک الکترونیکی 139620310005018574 و شماره 
چاپی 156389-96 ب ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که 
دراجرای ماده 120اصاحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیــت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعام نمایند . چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قربانعلی زارع مقدم با ارائه استشــهادیه شــماره 38879-1401/08/25 تنظیمی 
دفترخانــه 153 آمــل طی درخواســت شــماره 1401/32928 مــورخ 1401/08/26 تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی 100720 سهم مشاع از 160720 سهم 6 دانگ پاک شماره 870 
فرعــی از 49 اصلی واقــع در بخش 03 ثبت آمل که در صفحه 73 دفتر جلد 194 ذیل شــماره 
37340 با شماره دفتر اماک الکترونیکی – و شماره چاپی 990951  ثبت گردیده و در اثر جابه 
جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 120اصاحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت 
به نشر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعام نمایند . چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک آمل-حسن صالحی

آگهی ختم ورشکستگی
در اجــرای مــاده 49 قانــون اداره تصفیه امور ورشکســتگی اعام می گــردد : تصفیه امور 
ورشکستگی آقای احسان محبوبی راد فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 468 و شماره ملی 
6599686451 که حکم ورشکستگی آن از سوی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آمل صادر گردیده، با توجه به پرداخت صد در صدی مبلغ تصدیق شده بستانکاران در این اداره 

خاتمه یافته است. 
دکتر امین فاح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان مازندران

آگهی ختم ورشکستگی
در اجــرای مــاده 49 قانــون اداره تصفیــه امور ورشکســتگی اعام می گــردد: تصفیه امر 
ورشکســتگی شــرکت تعاونی تولیدی مزرعه پاک دام آمل به شــماره ثبت 1973  وشناسه  ملی 
10760230599  که حکم ورشکســتگی  آن از سوی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

آمل صادر گردیده، در این اداره خاتمه یافته است. 

دکتر امین فاح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان مازندران

آگهی مزایده
اداره تصفیــه امور ورشکســتگی اســتان مازندران به قائم مقامی از شــرکت ورشکســته 
ماهــان کارتــن آمل و و به عنوان نماینده هیات بســتانکاران در نظر دارد نســبت به فروش حق 
انتفاع عرصه و اعیان و ماشــین آالت، تجهیزات و تاسیســات محل شــرکت ورشکسته مذکور به 
نشــانی بابــل -شــهرک صنعتی بند پی شــرقی-فاز دو را از طریــق مزایده و با شــرایط ذیل در 
تاریخ 1401/09/30 روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به 
نشــانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه 

اول - واحد اول اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

 1- حــق انتفــاع قطعــه زمیــن N 5 واقع در  شــهرک صنعتــی بند پی به مســاحت 2040 
متر مربع به نام شــرکت ورشکســته ماهان کارتــن آمل موضوع  قراردادشــماره 16212 مورخ 

1385/11/15 شرکت شهرک های صنعتی مازندران . 
2- ســالن تولید به صورت ســوله دوقولو جمعاً به مســاحت 1260 متر مربع، نما سیمانی و 

پنجره فلزی و شیشه بند، سقف شیروانی و کف بتونی.
3- ســاختمان دو طبقه اداری به مســاحت کل 240 مترمربع طبقه همکف شــامل سالن غذا 
خوری ، آشــپزخانه ، انبار ، اتاق اســتراحت کارگران و سرویس بهداشتی و طبقه اول شامل اتاق 

مدیریت ، حسابداری ، بایگانی و سرویس بهداشتی.
4- محوطه  ســازی شــامل دیــوار پیرامونی و نرده فلــزی ،  اتاق نگهبانــی ورودی ، محوطه 

آسفالت شده با زیر سازی ، جداول بتنی 
ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:

1-یک دستگاه پست هوایی 100 کیلو ولت آمپر شامل ترانس 100KVA و تابلو سنجش 
و تجهیــزات شــبکه هوایــی و کات اوت و برقگیر و کابل خروجی ترانس به تابلو ســنجش و کابل 
خروجی از تابلو سنجش به تابلوی اصلی داخل سالن تولید.2-یک دستگاه تابلوی توزیع دیواری 
برق ورودی کارخانه با بنگ خازنی.3-بیســت و پنج دســتگاه سیســتم روشــنایی  داخل سالن با 
چراق ســقفی آویز صنعتی با المپ 250 واتی گازی و المپ کم مصرف و کابل کشــی های مربوطه 
.4-صدو هشــتاد متر ســینی گالوانیزه با عرض 50 ســانت از ورق 1.5 میلیمتر و تجهیزات قابل  
نصب در ارتفاع با تجهیزات مربوطه. 5-شــانزده دســتگاه سیستم روشنایی محوطه از چراغ های 
حباب دار با کابل کشــی مربوطه .6-یک انشــعاب امتیاز آب و لوله کشی آب و چاه سبتیک7-یک 
دستگاه امتیاز دیماند برق KVA 100  . 8-یک انشعاب امتیاز گاز با انشعاب کنتور G65 و لوله 
کشی داخل سالن توسط مستأجر با لوله به قطر 3 تا ½ .1 اینچ به طول 150متر9.-یک دستگاه 
مخزن ســوخت 6000 لیتر. 10- چهار دســتگاه هواکش صنعتی . 11_ یک  امتیاز 4 خط تلفن با 

سانترال و ups  و تجهیزات جانبی
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمــت پایــه مزایده حق انتفاع عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری 
77،500،000،000 ریــال ) هفتاد و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ( و قیمت پایه مزایده 
ماشــین آالت و اموال و تجهیزات و تاسیســات به مبلــغ 7،694،000،000 ریال )هفت میلیارد 
و ششــصد و نود وچهار میلیون ریال ( و جمعاً 85،194،000،000 ریال برآورد گردیده اســت. 
هزینــه مربــوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیــون مورد مزایده کــه به عهده 
فروشــنده اســت( به عهده طرفین اســت. 2. پیشــنهاددهندگان باید قباً 5% قیمت جمع پایه 
مزایده را به حســاب جاری شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی 
ســاری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3. پیشــنهادات باید در پاکت 
الک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده ورشکستگی شرکت ورشکسته ماهان کارتن آمل 
مشــخصات کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت 9 صبح روز چهارشــنبه 
مورخ 1401/09/30 به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی ساری – خیابان مازیار – نبش 
خیابان امیرکبیر – ســاختمان شــماره دو دادگســتری – طبقه اول – واحد اول تسلیم نمایند. 4. 
پیشــنهادات در ســاعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شــد و در همان جلســه مزایده 
حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. 
اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم – مشروط 
– فاقد ســپرده و برخاف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شــد. 5. برنده مزایده باید 
ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشنهادی( را به حساب 
اداره تصفیــه واریز  نماید. )بدیهی اســت تحویل مورد مزایده پــس از پرداخت 100% قیمت 
پیشــنهادی خواهد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عاوه 
بر جبران خســارت وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایــده از طریق مزایده 
مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می گردد. 7. 
مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند از جمله شهرداری، اداره ثبت، امور 

مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشد.
دکتر امین فاح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان مازندران

آکهی مفقودی
1-پروانه ســاخت اسانس طبیعی پوست پرتقال به شماره 4/9153/غ/ص به تاریخ 
1396/08/09 به نام شــرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

2-پروانــه ســاخت اســانس طبیعی پرتقــال به شــماره 4/9134/غ/ص بــه تاریخ 
1396/08/09 به نام شــرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

تاریــخ  بــه  4/9151/غ/ص  شــماره  بــه  نارنــج  کنســانتره  ســاخت  3-پروانــه 
1396/08/09 به نام شــرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

تاریــخ  بــه  بــه شــماره 4/3344/غ/ص  نارنگــی  کنســانتره  4-پروانــه ســاخت 
1393/04/11 به نام شــرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

5-پروانه ســاخت نوشــیدنی بدون گاز آلبالو  به شــماره 4/9123/غ/ص به تاریخ 
1396/08/09 به نام شــرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

6-پروانه ســاخت نوشیدنی بدون گاز پرتقال به شــماره 4/9125/غ/ص به تاریخ 
1396/08/09 به نام شــرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

7-پروانه ســاخت نوشــیدنی بــدون گاز هلو بــه شــماره 4/9126/غ/ص به تاریخ 
1396/08/09 به نام شــرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

8-پروانه ســاخت نوشــیدنی بدون گاز ســیب به شــماره 4/9124/غ/ص به تاریخ 
1396/08/09 به نام شــرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

بــه شــماره  آنانــاس  و  گاز مخلــوط ســیب  بــدون  نوشــیدنی  9-پروانــه ســاخت 
4/9131/غ/ص بــه تاریــخ 1396/08/09 به نام شــرکت تعاونی کشــاورزی باغداران 

مرکبات رامسر مفقود گردیده و فاقد اعتبار است . ساری
.....................................................................

برگ سبز کامیون اسکانیا کشنده مدل 2014 به رنگ سفید روغنی به شماره شاسی 
5362982 و شــماره موتــور 836284 به شــماره پاک ایــران 43- 958 ع 26 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
.....................................................................

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پراید جی ال ایکس آی رنگ سفید روغنی 
مدل 1386 به شــماره شــهربانی ایران 72-993و53 شــماره موتور 2232995 شماره 
شاسی S1412286668456 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد . مالک متعهد 

می گردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را به عهده گیرد.

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 اماک متقاضیانی که در هیأت موضوع 
ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانــه و بامعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطــاع عموم به 
شــرح ذیــل آگهی می گردد: امــاک متقاضیان واقع در قریه  حمــزده علیا پاک 7 
اصلی بخش 3 قشــاقی 364 فرعی آقا/ خانــم   محمدرضا صحرایی برجلو فرزند 
شــعبانعلی نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  200 

مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از عاء هوشمند
 لــذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آییــن نامه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعام شده 
اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره 
ثبــت محل تحویل دهــد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونــی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبــادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد 
قســمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت 
پــس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت هم زمان به اطاع می رساند و نسبت به اماک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .   تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/08/28 نوبت 

دوم 1401/09/12  
شناسه آگهی: 1412805
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