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گرچه عراقیها در صدر توریستهای ورودی جای گرفتهاند ،اما هنوز خبری از گردشگران مهم جهان در ایران نیست

 78درصد مخازن سدهای ایران پر شد

بارشهای مناسب سال آبی جاری باعث
شده تا میزان ذخیره آب سدهای کشور با رشد
 ۶۳درصدی نسبت به سال گذشته به بیش
از  ۳۹میلیارد مترمکعب رسیده و  ۷۸درصد از
ظرفیت مخازن سدها نیز پر شود .به گزارش
ایسنا ،میزان بارندگیها از ابتدای سال آبی جاری
تاکنون به  ۳۱۴میلیمتر رسیده است که این رقم
در مقایسه با ( ۱۲۰میلیمتر) مدت مشابه سال
گذشته  ۱۶۱درصد و در مقایسه با ( ۲۰۹میلیمتر)
مدت متوسط بلندمدت  ۵۰درصد افزایش داشته
است .روند افزایشی بارندگیها موجب شده
است تا ایران پربارشترین سال آبی نیم قرن
اخیر خود را تجربه کند و حجم بارندگی تمامی
استانهای کشور از مدت میانگین  ۵۰سال اخیر
کشور هم فراتر برود .سدهای ایران نیز تحتتأثیر
بارندگیهای مناسب سال آبی جاری وضعیت
بسیار مناسبی را تجربه میکنند به طوری که
ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهرماه
سال گذشته تاکنون به  ۵۶.۶۴میلیارد مترمکعب
رسیده که این رقم در مقایسه با ورودی ۱۴.۵۶
میلیارد مترمکعبی مدت مشابه سال گذشته ۲۸۹
درصد افزایش داشته است .اما در حال حاضر
میزان ذخیره آب سدها با رشد  ۶۳درصدی نسبت
به سال گذشته به بیش از  ۳۹میلیارد مترمکعب
رسیده است و  ۷۸درصد از ظرفیت مخازن سدها
نیز پر شده است .میزان خروجی از سدها نیز با
افزایش  ۱۷۰درصدی به  ۳۷.۵۵میلیارد مترمکعب
رسیده است که همین امر نوید سال زراعی بسیار
مناسبی را میدهد .بارشهای مناسب سال آبی
جاری باعث شده است تا از میان  ۱۷۸سد مهم،
حدود  ۷۷سد بزرگ که  ۵۴درصد از ظرفیت کل
مخازن سدهای کشور را شامل میشوند ،بین
 ۹۰تا  ۱۰۰درصد پر شده باشند .هم اکنون ۹۲
درصد مخازن سدهای حوضه آبریز خلیج فارس،
 ۸۳درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه
ارومیه ۵۹ ،درصد مخازن سدهای حوضه دریای
خزر ۵۷ ،درصد مخازن سدهای حوضه آبریز
مرکزی ۵۵ ،درصد مخازن سدهای حوضه آبریز
هامون و  ۴۲درصد مخازن سدهای حوضه آبریز
سرخس نیز پر است.

جای خالی چینیها در میان گردشگران ورودی

آمار گردشگران ورودی به ایران در سال 98
حکایت از آن دارد که بیش از دو و نیم میلیون عراقی
به ایران آمدند؛ گردشگرانی از کشور همسایه که
بیشترین میزان گردشگران ورودی به ایران را تشکیل
دادهاند .این گردشگران گرچه در پیشبینیها
و چشماندازهای صنعت گردشگری دیده شده
بودند اما انتظارها این بود که تالشها و اقدامات
مسئوالن گردشگری به افزایش گردشگران اروپایی و
گردشگرانی از آسیا به خصوص شهروندان کشوری
چون چین که بازار هدف بزرگ جهانی هستند،
منتج شود .اگرچه بر اساس آمار مجمع جهانی
اقتصاد ،شاخصهای رقابتپذیری گردشگری ایران
در مقایسه با رقبای منطقه طی سالهای اخیر در
بسیاری از شاخصها رشد مطلوبی داشته است به
طوری که ایران در سال  2011رتبه  114از بین 139
کشور ،در سال  ،2013با  16پله صعود ،رتبه  98از
بین  140کشور ،در سال  2015رتبه  97از بین 141
کشور و در نهایت در سال  2017با  4پله صعود ،رتبه
 93از بین  136کشور جهان را به خود اختصاص
داده است اما با این حال جای گردشگران اروپایی
و کشورهای خاصی چون عمان و چین خالی است.
محمد ابراهیم الریجانی ،مدیرکل دفتر بازاریابی و
تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری در این باره گفته است :سال
گذشته حضور بیش از  2و نیم میلیون گردشگر از
کشور عراق رکوردی بیسابقه بود که سعی داریم
میزان این رقم گردشگر را حفظ کنیم و برروی دیگر
کشورها از جمله گردشگرهای ترکیه و کشورهای
حوزه خلیج فارس تمرکز کنیم .او گفت :موافقم
که گردشگران عراقی به اندازه گردشگران اروپایی و
آمریکایی خرج نمیکنند ،ولی واقعیت این است در
مشهد تعداد زیادی هتل دو ستاره وجود دارد که
گردشگران عراقی از آنها استفاده میکنند و سبب
رونق و کسب درآمد برای صاحبان آن هتلها
میشوند .با این حال اما او به بازارهای خوب
گردشگری در منطقه اشاره کرده که ایران همچنان
به آنها ورود نکرده است .به گفته الریجانی ،کشور
عمان با توجه به قرابتهای مذهبی که با ایران دارد
و چین با توجه به جمعیت زیادش ،بازارهای خوب
گردشگری هستند که ایران تاکنون به آنها ورود
نکرده است .این در حالی است که پیشتر ایران
با چین تفاهمنامه گردشگری امضا کرده است اما
تاکنون نفعی از این تفاهمنامه نبرده است.
طبق گفته ابراهیم پورفرج ،رئیس تورگردانهای

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم

در راســتای اجــرای مفــاد پرونــده  970821شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم
علیــه شــرکت بازرگانــی آداک بادیــز شــاینا محکــوم اســت بــه پرداخــت  105/492/250ریــال بابــت اصــل
خواســته در حــق خانــم شــهناز نعمتــی و مبلــغ  1/000/000ریــال بابــت نیــم عشــر اجرایــی و در راســتای
اجــرای پرونــده امــوال بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لــذا در جهــت تادیــه محکــوم بــه
امــوال موضــوف در تاریــخ  98/02/17ســاعت  9.00صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــده
شــروع و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی از
برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــار الیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه نســبت بــه پرداخــت مابقــی
ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت ده درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد
خواهــد شــد .متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه بــا
موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد .مشــخصات امــوال موضــوع فــروش :ســبد  4کیلویــی در دو رنــگ
بــه تعــداد  8600عــدد در ابعــاد  34ســانتی متــر  24ســانتی متــر  10ســانتی متــر – قیمــت ارزیابــی کل ســبدها
 120/400/000ریــال الزم بــه ذکــر اســت کلیــه هزینــه هــا نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ُآستارا شهرام سلیم زاده 1590

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397603180160001260مــورخ  1397/10/24هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک رحیــم آباد
تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای شــعبان عســگری مازوئــی فرزنــد محرمعلــی به شــماره شناســنامه
 37صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی  6319915404در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب
خانــه بــه مســاحت  158/95متــر مربــع پــاک  225فرعــی از  174اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک
 فرعــی از  174اصلــی واقــع در در قریــه جعفــر ســرا خریــداری شــده از مــورد مالکیــت ســازمان امــوال و امــاکمحــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  98/02/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/17 :

رئیس اداره ثبت اسناد امالک رحیم آباد محمد جواد مکرم
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آگهی فقدان سند مالکیت:

ســند مالکیــت مقــدار  500ســهم مشــاع از  2500ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بشــماره 254
فرعــی  15اصلــی واقــع در بخــش  32گیــان ذیــل ثبــت و صفحــه  386 -24709دفتــر  168اداری بنــام شــهریار
منظــری صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس نامبــرده برابــر وارده شــماره 98/1/28 – 13980000520منضــم
بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــام داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود گردیــده و در خواســت صــدور
المثنــی را نمــوده اســت .لــذا بــر اســاس مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس
اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت  10روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائه
اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافت نمایــد .در غیــر اینصــورت برابر
مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا نوروزی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/11/24- 139760318008004565هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علــی وهابــی فرزنــد اســماعیل بشــماره شناســنامه  1945صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  561متــر مربــع بــه شــماره
پــاک 426فرعــی قســمتی از پــاک  37فرعــی از  1اصلــی واقــع در لهداربــن بخش  29گیــان خریــداری از مالک
رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز سه شنبه  1398/2/3تاریخ انتشار نوبت دوم :روز سه شنبه 1398/2/17
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آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده  18آئین نامه اجرا

بدیــن وســیله بــه آقــای عابــد پــور ســیدیان فرزنــد ســعد الــه بــه شــماره ملــی  2620257190ســاکن تالش-
چهــل و هشــت دســتگاه فرهنگیــان ابــاغ مــی شــود کــه خانــم ســیده نــدا نــوری جوکنــدان جهــت وصــول
مبلــغ  842967491ریــال بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره  92/6/20 -5320دفتــر ازدواج
 189تالــش علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه 139804018602000012
در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ  98/1/20مامــور ابــاغ واقعــی اجرائیــه بشــما میســر
نگردیــده اســت ،لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک
مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز
از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد ،نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد
عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت.

رئیس ثبت اسناد امالک تالش

ایرانشهر

1633

گروه ایرانشهر :در آخرین آماری که از گردشگری در ایران منتشر شده خبری از حضور گردشگران چینی که یکی از بازارهای مهم گردشگری در دنیا
به شمار میآیند نیست .این در حالی است که پیشتر مسئوالن گردشگری در ایران در پی برقراری ارتباط با چین برای جذب گردشگران چینی بودند.

کشور عمان و
چینمهمترین
بازار گردشگری
هستندکه
ایران تاکنون
به آنها ورود
نکرده است
ایران ،در سال گذشته حدود  139میلیون چینی به
سایر کشورها سفر رفتند که تنها  100هزار نفر آنها
ایران را به عنوان مقصد خود انتخاب کردهاند .باید
گفت این تعداد با توجه به جمعیت  1میلیاردی کشور
چین بسیار ناچیز است ،اما نمیتوان از مشکالتی
که در ایران پیش روی گردشگران چینی وجود دارد
چشمپوشی کرد .ابراهیم پورفرج گفته است :چین بر
اساس قوانینی که دارد باید برای گردشگری با کشور
مورد نظر تفاهمنامهای را امضاء کند و این امر در
زمان ریاست جمهوری احمدینژاد به تصویب ایران
و چین رسید .این تفاهمنامه به این منظور است که
کشور ایران میتواند از تمام شهرهای چین گردشگر
جذب کند .پورفرج گفت :در آن زمان شخصی به نام
خانم سیسیلی نمایندگی پرواز ماهانه ایران در چین
را به عهده گرفت و این موضوع باعث جذب گردشگر
چینی به ایران شد ،اما بعد از مدتی متوجه شدیم
که بازار چین توسط ایرانیها باز نشد بلکه توانایی
خانم سیسیلی بود که توانسته بود گردشگر را به
ایران بکشاند.

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبت اســناد و اماک شهرســتان ســنندج
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده ،لــذا بدین وســیله مشــخصات
امــاک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار
و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــی ودر روســتاها
از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد
وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد .بدهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات
صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
((بخش ))3
1ـ ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بنــام فــواد زنــدی فرزنــد خالــد شــماره شناســنامه 796
صــادره ســنندج کــد ملــی  3732135330تحــت پــاک  730فرعــی از 2713اصلــی بخــش 3
ســنندج بــه مســاحت 112/90متــر مربــع به آدرس ســنندج روســتای آســاوله کوچه ســیدرضا
((بخش 11کاترزان))
2ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام علــی محمــدی خانقــاه فرزنــد عبدالرحمان
شــماره شناســنامه  90صــادره مریــوان کــد ملــی  3820626387تحــت پــاک  15فرعی از
 56اصلــی بخــش  11کاتــرزان بــه مســاحت 59664مترمربــع بــه آدرس ســنندج روســتای
خانقــاه شــماره/9163 :م الف
تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/03 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/01/20 :
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شورای حل اختالف شعبه دوم کامیاران
آگهي ابالغ دادنامه

چاپ دادنامه شماره  659مورخه  97/09/30جهت انتشار در آگهی روزنامه
خواهــان  :فرهــاد مرادویســی فرزنــد محمــود بــه نشــانی کامیــاران خیابــان بهشــتی انتهــای کوچــه
گلمحمــدی مغــازه مختــار فروردینی
خوانده :مریم آشوری فرزند محمدرضا فع ً
امجهول المکان
خواسته  :مطالبه وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی
گردشــکار :بــا توجــه بــه اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل
مبــادرت بــه صــدور رای مــی گــردد.
« رای شورا »
راجــع بــه دادخواســت تقدیمــی از جانــب فرهــاد مرادویســی فرزنــد محمــود بطرفیــت مریــم
آشــوری فرزنــد محمدرضــا حــاوی دعوایــی بــه خواســته مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک به شــماره
ســریال  929098عهــده بانــک رفــاه بــه مبلــغ  2/500/000تومــان بــه انضمــام خســارت دادرســی
و تاخیــر تادیــه متعلقــه .نظــر بــه اینــک صــدور ســند تجــاری موجــب تشــخیص دیــن در ظاهــر
ســند گردیــده و مراتــب اشــتغال ذمــه صــادر کننــده را مدلــل مــی نمایــد و بقــای ســند در یــد
دارنــده اقتضــای اســتصحاب دیــن مثبــوت را خواهــد داشــت و متقابــا مدعــی علیــه دلیلــی بــر
خــاف ظهــور حاصلــه ناشــی از امضــای ســند ارائــه ننمــوده اســت فلــذا دعــوی مطــروح را ثابــت و
مســتندا بــه مــواد 198و  515و  519و  522قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد  310و  311و
 314و  315قانــون تجــارت حکــم بــر محکومیــت مدعــی علیــه بــه پرداخــت مبلــغ دو میلیــون و
پانصــد هــزار تومــان و خســارات تاخیــر تادیــه ایــن مبلــغ از تاریــخ گواهینامــه عــدم پرداخــت بــه
انضمــام خســارات دادرســی متعلقــه در حــق خواهــان صــادر و اعــام میــدارد رای صــادره غیابــی و
ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهی در همیــن شــعبه و  20روز پــس از آن قابل
اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقــی کامیــاران مــی باشــد .شــماره/59:م الــف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کامیاران ـ بامشاد
رونوشت برابر با اصل و اداریست ـ مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف کامیاران 1655

مفقودی

اینجانــب محمــد رضــا صالحــی زاده مالــک خــودرو پژو پــارس بــه شــماره شاســی NAAN01CA18E720338
و شــماره موتــور  12487099317بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نموده
ام لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ایــن شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد1636 .

اصالحیه

در آگهــی حصــر وراثــت درج در روزنامــه ابتــکار مــورخ  1398/2/2خانــم مدینــه آقــا جــان زاده لیافوئــی به شــماره
شناســنامه  146فرزنــد نــوروز علــی دختــر متوفــی از شــعبه  2شــورای حــل ســنگر صحیح مــی باشــد1634 .

موانع پیش روی گردشگران چینی در ایران
اما نکتهای که قابل توجه است با وجود تفاهمنامه
بین ایران و چین ،همچنان ایران برای جذب
گردشگران چینی ضعیف عمل میکند و تعداد
گردشگران چینی ورودی به ایران بسیار ناچیز
است .چینیها به وسیله هواپیمایی ماهان وارد
ایران میشوند و به صورت ترانزیت به کشورهای
اروپایی سفر میکنند .اما موضوعی که نظر را جلب
میکند این است که چرا چینیها با وجود آنکه به
منظور سفر به مقاصد دیگر مدت زمانی کوتاه در
ایران میمانند اما سفر به ایران سبب نمیشود تا
ایران را به عنوان مقصد اصلی سفر خود انتخاب
کنند؟ اما دلیل این امر چیست؟ طبق گفتههای
کارشناسان گردشگری ،عدم آشنایی چینیها با ایران
و همچنین عدم سرویسدهی به چینیها در ایران
باعث میشود تا آنها کمتر به ایران سفر کنند و
این موضوع نیازمند توجه بیشتری است .ایرانیها
باید زبان چینی را یاد بگیرند چرا که یادگیری این
زبان به جذب گردشگر کمک چشمگیری میکند.

باید راهکاری ارائه کرد تا افراد چینی که از طریق
ترانزیت وارد ایران میشوند بتوانند چند روزی در
ایران مستقر شوند و بعد از گذراندن اوقاتی در تهران
به مقصد خود بروند.
تبلیغ ایران برای جذب گردشگران چینی
اگر از شرایط بد اقتصادی در ایران بگذریم که
سبب شده تا گردشگران چینی ایران را برای سفر
خود انتخاب نکنند اما عدم شناخت و تبلیغات اندک
ایران در کشورهای دیگر یکی از دالیل اصلی عدم
جذب گردشگران خارجی بوده است .گرچه ایران
هرساله در کشور چین حضور پیدا میکند و در
نمایشگاه گردشگری که در این کشور برگزار میشود،
شرکت میکند اما نتوانسته چینیها را با ایران آشنا
کند .اغلب چینیها اطالعات کمی درباره ایران دارند
به همین منظور وقتی تصمیم به سفر دارند کمتر
کسی ایران را انتخاب میکند اما همین گردشگران
چینی بعد از ورود به کشور و دیدن فرهنگ و آداب
و رسوم ایرانیها نظرشان نسبت به ایران تغییر
میکند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1398/1/18---139860319010000158هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای یاســر حجــی زاده مــورو بــه شناســنامه شــماره 14052صــادره شــهربابک فرزنــد محســن در
دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  1420متــر مربــع پــالک شــماره  2822اصلــی
واقــع در قطــب آبــاد بخــش  46یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای عیســی ســاالری
شــهربابکی بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد .بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره58م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/17
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/2/3
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1398/1/18---139860319010000157هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد رضــا مــرادی شــهربابک بــه شناســنامه شــماره 86صــادره شــهربابک
فرزنــد عبدالصمــد در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  1420متــر مربــع
پــالک شــماره  2822اصلــی واقــع در قطــب آبــاد بخــش  46یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از
مالکیــت رســمی آقــای عیســی ســاالری شــهربابکی بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره58م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/17
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/2/3
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متن آگهی مزایده

آگهــی مزایــده پــالک ثبتــی  36/2167اصلــی موضــوع اســناد رهنــی شــماره هــای  1395/12/28 -9812و 7470
 1394/01/25تنظیمــی دفتــر خانــه چهــار قــره ضیاءالدینــی تنظیمــی دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره قــرهضیاءالدیــن بــه موجــب پرونــد اجرائــی کالســه  9700208ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک ثبتــی – 36/2167
اصلــی کــه در دفتــر امــالک جلــد  39صفحــه  61ذیــل ثبــت  5374بــه نــام علیرضــا ســلیم زاده قــره ضیاءالدیــن بــه
شــماره ملــی  4939808041ثبــت و ســند کاداســتری بــه شــماره ســریال  403643الــف  93صــادر و تســلیم گردیــده
اســت و طبــق اســناد رهنــی شــماره هــای  1395/12/28 -9812و  1394/01/25 -7440تنظیمــی دفتــر خانــه چهــار
قــره ضیاءالــد یــن در قبــال مبلــغ  5850000000ریــال در رهــن بانــک کشــاورزی قــرار گرفتــه اســت طبــق نظــر
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  5600000000ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فوق عبارتســت از یک دســتگاه
ســاختمان مســکونی بــا  156/2متــر مربــع در طبقــه همکــف و  36متــر مربــع زیــر زمیــن و  12/6متــر مربع بــه صورت
انبــاری در ضلــع جنوبــی ملــک کــه مشــرف بــه شــارع مــی باشــد عرصــه کل بــه مســاحت  400متــر مربــع بــا حــدود
اربعــه بــه شــمال  16/20متــر بــه قطعــه ای از پــالک  36اصلــی و شــرق  25/25متــر بــه دیــوار خانــه اســرافیل ســلیم
زاده جنــوب  16متــر درب و دیــوار بــه شــارع اصلــی غــرب  25/15متــر دیــوار بــه دیــوار خانــه از پــالک  36اصلــی
مشــخصه فیزیکــی ســاختمان عبــارت از اینکــه کل ســاختمان بــا اســکلت بنایی بــا قدمت بیش از  15ســال و سیســتم
ســرمایش کولــر آبــی و گرمایــش بخــاری گازی فاقــد نمــای بیــرون دربــو پنجــره هــای آلومینیومــی َآشــپزخانه کابینت
ام دی اف و شــیر آالت و آبگرمکــن دیــواری – کــف واحــد موکــت نمــا و انــدود داخــی ســقف و ویــوار گــچ ســفید و
ابــزار لولــه کشــی و امتیــازات آب و بــرق و گاز شــهری دارد و در تصــرف مالــک مــی باشــد ،پــالک فــوق از ســاعت 9
الــی  12روز ســه شــنبه مــورخ  1398/02/24در اداره ثبــت و امــالک چایپــاره واقــع دز مجتمــع اداری از طریــق مزایــده
بــه فــروش مــی رســد .مزایــده از مبلــغ  5600000000ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروخته
مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه ّآب ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق
اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری
و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت
ونیــز در صــورت وجــود مــازاد ،وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد،
مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار 1398/2/3
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/12/15- 139760318019007193هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کــورش خداویــردی زاده فرزنــد ببیــر بــه شــماره شناســنامه  3551صــادره از
تالــش در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  3479/60متــر مربــع پــالک فرعــی  504از  11اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  322واقــع در قریــه میانکــوه بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای
نــور محمــد مرحمتــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  98/02/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/17 :
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خبر
آخرین خبر از بارداری یوزپلنگ
پارک پردیسان
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست از انجام لقاح
مصنوعی برای دلبر (ماده یوز نگهداری شده
در پارک پردیسان) خبر داد و گفت :تا  ۶۰روز
آینده نتیجه لقاح مشخص میشود.
به گزارش ایسنا ،حمید ظهرابی در نشست
خبری به مناسبت روز جهانی زمین که 2
اردیبهشت در معاونت محیط زیست طبیعی
سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد ،در
مورد روند تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی
گفت :برنامهریزی معاونت محیط زیست
طبیعی برای سال  ۹۸این است که از کلیه
ظرفیتهای ملی ،استانی و بینالمللی را به
سمت حفاظت از زیستگاه یوز هدایت و
امکانات و نیروها را به منظور پایش زیستگاهها
تقویت کنیم .معاون محیط زیست طبیعی
سازمان حفاظت محیط زیست افزود :عالوه بر
تقویت حفاظت و پایش زیستگاههای طبیعی
یوز ،فعالیتهای جانبی به منظور تکثیر در
اسارت یوز را نیز مورد توجه قرار دادهایم .افزون
بر این مطالعات مربوط به مکانیابی ذخیرهگاه
یوز در کشور در حال انجام است .به گفته
ظهرابی مرکز تحقیقات بارورسازی یوزپلنگ با
همکاری مشاوران بینالمللی کار خود را پیش
میبرد .معاون محیط زیست طبیعی و تنوع
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره
به سفر جمعی از مشاوران بینالمللی به ایران
و بازدید از یوزههای نگهداری شده در پارک
پردیسان گفت :در مقطعی دلبر (یوزپلنگ
ماده نگهداری شده در پارک پردیسان)
رفتارهایی داشت که نشان میداد آماده
جفتگیری است .فرصت جفتگیری طبیعی
از طریق کوشکی (یوزپلنگ نر نگهداری شده
در پارک پردیسان) فراهم شد اما احتماال ً به
دلیل سن باالی کوشکی ،جفتگیری طبیعی
اتفاق نیفتاده بنابراین لقاح مصنوعی را در
دستور کار قرار دادیم و لقاح مصنوعی را برای
«دلبر» با استفاده از اسپرم یوز نر انجام دادیم
که حدود  ۵۰یا  ۶۰روز دیگر نتیجه آن مشخص
خواهد شد .وی در مورد شانس «دلبر» برای
باردار شدن از طریق لقاح مصنوعی اظهار کرد:
شانس بارورسازی یوز از طریق لقاح مصنوعی
در همه جای دنیا پایین است البته اگر تعداد
یوزههای نر و ماده باال باشد این شانس بیشتر
میشود .با این وجود عملیات لقاح مصنوعی
برای «دلبر» انجام شد و امیدواریم که
موفقیتآمیزباشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  12آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتاراتصرفات مالکانــه و بــال معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه
اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید طــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .ردیــف  -1آقــای روانبخــش فردیــن پــور
فرزنــد جــالل بــه شــماره شناســنامه  204صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619357713در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــدون مجــوز کاربــری صیفــی کاری بــه مســاحت  1437متــر
مربــع پــالک  5313فرعــی مفــروز از  7اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی نریمــان در گاه نشــین ردیــف  -2خانــم مریــم حضرتــی فرزنــد عزیــز شــماره شناســنامه 466
صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619685621در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه
کاربــری مســکونی بــه مســاحت  284متــر مربــع پــالک  795فرعــی  9اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 50
فرعــی  9اصلــی واقــع در قریــه بیجاربیــن بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عــزت حاجیــان
ردیــف  -3آقــای مهــدی صالحــی فرزنــد محــرم شــماره شناســنامه  938صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی
 2619288614در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه غیــر مجــاز کاربــری مســکونی بــه
مســاحت  398/23متــر مربــع پــالک  1169از  11اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  386از  11اصلــی واقــع
در قریــه باغجــه ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی مرتضــی صالحــی ردیــف  -4آقــای اروج
جاویــد ننــه کــران فرزنــد وهــاب شــماره شناســنامه  495صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 1464895661
در  93/5شــعیر مشــاع از  96شــعیر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه و انبــاری کاربــری
صیفــی کاری بــه مســاحت  830/70متــر مربــع پــالک  1351فرعــی مفــروز از  12اصلــی واقــع در قلعــه
بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی ردیــف  -5آقــای رحمــن جعفــر پناهــی
فرزنــد ایــوب شــماره شناســنامه  21صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619779596در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  925/11متــر مربــع پــالک 1365
فرعــی از  12اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  250فرعــی از  12اصلــی واقــع در قریــه قلعــه بخــش 32
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ایــوب جعفــر پناهــی ردیــف  -5آقــای رضــا شــکاری فرزنــد ابوالفتــح
شــماره شناســنامه  125صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619626781در ششــتدانگ یــک قطعــه زمیــن
مزلوعــی کاربــری صیفــی کاری بــه مســاحت  10800/38متــر مربــع
پــالک  293فرعــی مفــروز از  15اصلــی واقــع در قریــه خانــه هــای ُآســیاب بخــش  32گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی محمــد بیدانــی
ردیــف  -6آقــای غالمرضــا شــفقت فرزنــد اســرافیل شــماره شناســنامه  685صــادره از اردبیــل بــه شــماره
ملــی  1465226771در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه کاربــری مســکونی و
مزروعــی بــه مســاحت  3380/95متــر مربــع بــه پــالک  275فرعــی مفــروز از  27اصلــی واقــع در قریــه
حیــران وســطی بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اشــرف خندانــی ردیــف -7آقــای امیــن
ساســانیان فرزنــد پرویــز شــماره شناســنامه  284صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619674905در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری گندمــزار بــه مســاحت  10154/30متــر مربــع پــالک 276
فرعــی مفــروز از  27اصلــی واقــع در قریــه حیــران وســطی بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
علــی ساســانیان ردیــف  -8آقــای کریــم اندرونــی فرزنــد علــی شــماره شناســنامه  26صــادره از آســتارا
بــه شــماره ملــی  2619273404در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری
مزروعــی بــه مســاحت 12282/82متــر مربــع پــالک  326فرعــی مفــروز از  29واقــع در قریــه حاجــی
امیــر ونــه بیــن بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی چولــی اندرولــی ردیــف  -6آقــای امیــد
اندرونــی فرزنــد رضــا شــماره شناســنامه  2915صــادره از ُآســتارا بــه شــماره ملــی  2619935849در ســه
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی بــه مســاحت  12282/82متــر
مربــع پــالک  326فرعــی از مفــروز از  29اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش  32گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی چولــی اندرونــی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر
بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/18 :
تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/03 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر شــماره  97/11/8 9760318020003168هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای
تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای محمــد کریمــی فرزنــد محمــد صــادق بــه شــماره شناســنامه
 32صــادره از رودســر و کــد ملــی  2691426246بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک
بــاب ســاختمان بــه مســاحت  507/54متــر مربــع پــالک  414فرعــی از  223اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از قطعــه  406تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در چایجــان بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :سه شنبه  98/2/3تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 98/2/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای حسین مر شکار

1601

مفقودی

ســند کمپانــی ســواری هــاچ بــک سیســتم:پژو تیــپ 206TU3:رنگ:ســفید-روغنی مــدل 1396:بــه شــماره
موتــور 165A0098551:وشــماره شاســی NAAP03EE0HJ067314 :وشــماره پــالک :ایــران  379 -16ل 49
مفقــود شــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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