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مفقودی 

شناســنامه مالکیــت  خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم پــژو تیــپ 206 مــدل 1383 بــه رنــگ نقــره ای شــماره انتظامــی 
979 ق 34 ایــران 76 شــماره موتــور 10FSM84633037 وشــماره شاســی 83605046 متعلــق بــه اقــای محمــد رضــا پیــکان 

رودســری مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد   
  

مفقودی 
ــی شــماره  ــگ ســفید شــیری روغن ــه رن ــدل 1390 ب ــپ OHV-1600 م ــکان تی ــت پی ــت  خــودروی وان شناســنامه مالکی
انتظامــی 766 ط    71ایــران 72 شــماره موتــور 11490037333 و شــماره شاســی NAAA46AA4BG208586متعلــق بــه 

خانــم ام البنیــن مقصودیــان مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد    

اعالم برائت
اینجانبــان مرضیــه درخشــانی ســامانی بــه کــد ملــی 4623102947 و پرویــن درخشــانی ســامانی به کــد ملــی 4622947110 
فرزنــدان خســرو اعــام مــی نماییــم پیــرو دیــن اســام مســلمان ومذهــب شــیعه هســتیم و هیــچ گونــه وابســتگی بــه فرقــه 

بهائیــت نداشــته و ازایــن فرقــه اعــام برائــت مــی نماییــم

در اجــرای آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی امــاک مربــوط بــه حــوزه 
ثبتــی شهرســتان  ســراوان واقــع در بخــش هــای 6 و 7 و8 و 9 و 11 
بلوچســتان شهرســتان ســراوان و حومــه در اجــرای مــاده 14 قانــون 

ثبــت بشــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد.
اماک بخش 6 بلوچستان شهر سراوان و حومه آن

ــد  ــد محم ــی فرزن ــاران زه ــر ب ــی اکب ــای عل ــی آق ــی از 1575-اصل ــاک 1 فرع پ
ــتان  ــع در شهرس ــع واق ــر مرب ــاحت 313.16 مت ــاغ بمس ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش

ــتان  ــتان شهس ــی نخلس ــان آزادی جنوب ــراوان خیاب س
ــابق ششــدانگ  ــد س ــت درزاده فرزن ــای برک ــی آق ــی از 2386-اصل ــاک 311 فرع پ

ــان 5 ــع در کوچــه قلعــه امرای ــع واق ــر مرب ــزل بمســاحت 382.99 مت ــاب من یکب
ــم  ــد دادرحی ــی فرزن ــد فاضل ــای عطامحم ــی آق ــی از 2386-اصل ــاک 388 فرع پ
ــه ششــم  ــع در کوچ ــع واق ــر مرب ــزل بمســاحت 284.82 مت ــاب من ششــدانگ یکب

ــال  ــان ب منشــعبه از خیاب
پــاک 770 فرعــی از 2386-اصلــی آقــای فــرزاد بایســتی زهــی فرزنــد عبدالواحــد 
ــع در کوچــه  ــع واق ــر مرب ــزل بمســاحت 213.13 مت ــاب من ششــدانگ عرصــه یکب

منشــعبه از خیابــان مولــوي شــهداد منطقــه قلعــه امرایــان
ــه  ــد عبدال ــواری فرزن ــن ده ــد امی ــای محم ــی آق ــی از 2386-اصل ــاک 775 فرع پ
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 365.84 مت ــور بمس ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــال ــان ب ــراوان- خیاب س
 تحدید حدود روز شنبه 1401/10/10

پــاک 1265 فرعــی از 2389-اصلــی آقــای غــام قــادر امامــی فــر فرزنــد شــیرمحمد 
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 605.28 مت ــی بمس ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ســراوان نخلســتان ســرجو
صفحه 1

پــاک 1438 فرعــی از 2389-اصلــی آقــای غــام قــادر امامــی فــر فرزنــد شــیرمحمد 
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 161.74 مت ــی بمس ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ســراوان نخلســتان ســرجو
ــد  ــد درمحم ــی فرزن ــران بارکزه ــای مه ــی آق ــی از 2389-اصل ــاک 4464 فرع پ

ــاد  ــع در غفورآب ــع واق ــر مرب ــاحت 365.37 مت ــزل بمس ــاب من ــدانگ یکب شش
پــاک 4468 فرعــی از 2389-اصلــی دولــت جمهــوري اســامي ایــران بــه نمایندگــي 
وزارت آمــوزش و پــرورش ششــدانگ یــک واحــد آموزشــی بمســاحت 726.49 متــر 

مربــع واقــع در واقــع در روســتای ســرجو
پــاک 4484 فرعــی از 2389-اصلــی خانــم زهــرا درزاده فرزنــد محســن ششــدانگ 

یکبــاب منــزل بمســاحت 267.24 متــر مربــع واقــع در منطقــه قلعــه شــهباز
 تحدید حدود روز یکشنبه 1401/10/11

پــاک 4485 فرعــی از 2389-اصلــی آقــای عبدالرحیــم قلنــدر زهــی فرزنــد محمــد 
ــع واقــع در روســتای  کریــم ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 164.67 متــر مرب

غفــور آبــاد
پــاک 4487 فرعــی از 2389-اصلــی آقــای غــام قــادر امامــی فــر فرزنــد شــیرمحمد 
ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بمســاحت 506.68 متــر مربــع واقع در ســراوان نخلســتان 

جو سر
ــم  ــد ابراهی ــری زاده فرزن ــه چاک ــای عبدال ــی آق ــی از 2407-اصل ــاک 3629 فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 446.77 متــر مربــع واقــع در روســتای پــره کنت 
پــاک 3661 فرعــی از 2407-اصلــی آقــای مصطفــی ســپاهی ســرجو فرزنــد مــراد 

ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 318.42 متــر مربــع واقــع در روســتای دزک
  صفحه 2

ــم  ــد محمدعال ــواری فرزن ــعید ده ــای س ــی آق ــی از 2407-اصل ــاک 3662 فرع پ
ــع در روســتای دزک ــع واق ــر مرب ــزل بمســاحت 298.44 مت ــاب من ششــدانگ یکب

 تحدید حدود روز دوشنبه 1401/10/12
پــاک 2016 فرعــی از 2409-اصلــی خانــم عابــده بلــوچ زهــی فرزنــد محمــد امیــن 
ــع در  ــع واق ــر مرب ــن مزروعــی بمســاحت 7384.49 مت ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

روســتای دشــتوک
پــاک 437 فرعــی از 2410-اصلــی آقــای انــور شــهلی بــر فرزنــد میرهــان ششــدانگ 

یکبــاب منــزل بمســاحت 306.48 متــر مربــع واقــع در روســتای کولــو
پــاک 804 فرعــی از 2410-اصلــی آقــای عبدالقــدوس دهــواری فرزنــد دیــن محمــد 

ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 312.34 متــر مربــع واقــع در روســتای کولــو
ــرداد  ــد آخ ــری فرزن ــد ناظ ــای عبدالصم ــی آق ــی از 2410-اصل ــاک 805 فرع پ
ــو  ــع در روســتای کول ــع واق ــر مرب ــزل بمســاحت 386.66 مت ــاب من ششــدانگ یکب
پــاک 806 فرعــی از 2410-اصلــی آقــای عبداالحــد ناظــری فرزنــد آخــرداد 
ــو  ــع در روســتای کول ــع واق ــر مرب ــزل بمســاحت 396.04 مت ــاب من ششــدانگ یکب

 تحدید حدود روز سه شنبه 1401/10/13
ــد  ــره فرزن ــهدادزهی فه ــور ش ــای محمدان ــی آق ــی از 2414-اصل ــاک 4206 فرع پ
آزادمحمــد ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 157.81 متــر مربــع واقــع در شــهر 

محمــدی 
پــاک 4211 فرعــی از 2414-اصلــی خانــم کلثــوم ترکمــان زهی فرزند محمداســام 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 366.75 متــر مربــع واقــع در ده 

ی محمد
صفحه 3 

پــاک 580 فرعــی از 2418-اصلــی آقــای خدابخــش پرکــی فرزند پندوک ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 463.54 متــر مربع واقــع در روســتای زیارت

پــاک 300 فرعــی از 2419-اصلــی آقــای عبدالمجیــد دهــواری فرزنــد تــاج محمــد 
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 5062.5 مت ــی بمس ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــارت روســتای زی

 تحدید حدود روز چهارشنبه 1401/10/14
پــاک 529 فرعــی از 2422-اصلــی آقــای خالــد دهــواری کلپــورگان فرزنــد رحیــم 
ــع در روســتای  ــع واق ــر مرب ــزل بمســاحت 32.33 مت ــاب من بخــش ششــدانگ یکب

کلپــورگان 
پــاک 530 فرعــی از 2422-اصلــی آقــای خالــد دهــواری کلپــورگان فرزنــد رحیــم 
بخــش ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 203.42 متــر مربــع واقــع در روســتای 

کلپــورگان 
ــماعیل  ــد اس ــپاهیان فرزن ــه س ــم پروان ــی خان ــی از 2431-اصل ــاک 2023 فرع پ
ــتای دزک ــع در روس ــع واق ــر مرب ــاحت 179.88 مت ــزل بمس ــاب من ــدانگ یکب شش

 تحدید حدود روز پنج شنبه 1401/10/15
پــاک 2024 فرعــی از 2431-اصلــی آقــای جیهنــد زهــری زهــی فرزنــد نورالدیــن 
ــع در  ــع واق ــر مرب ــی بمســاحت 9876.70 مت ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

روســتای کوهــک
ــد  ــد محم ــه وردی فرزن ــق ال ــای عبدالخال ــی آق ــی از 2431-اصل ــاک 2035 فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 3026.30 متــر مربــع واقــع در روســتای کوهــک 

 تحدید حدود روز شنبه 1401/10/17
صفحه 4

ــداداد  ــد خ ــان فرزن ــی دهق ــای محمدعل ــی آق ــی از 2454-اصل ــاک 1513 فرع پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 658.96 متــر مربــع واقــع در محله 

بخشــان
پــاک 1531 فرعــی از 2454-اصلــی ورثــه مرحــوم جمعــه میرکزهــی بخشــان فرزند 

رمضــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــوزن 15 مــن واقــع در بخشــان
پــاک 1631 فرعــی از 2454-اصلــی ورثــه مرحــوم جمعــه میرکزهــی بخشــان فرزنــد 

رمضــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــوزن 6 مــن واقــع در بخشــان
پــاک 1693 فرعــی از 2454-اصلــی ورثــه مرحــوم جمعــه میرکزهــی بخشــان فرزنــد 

رمضــان ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــوزن 13 مــن واقــع در بخشــان
پــاک 1704 فرعــی از 2454-اصلــی ورثــه مرحــوم جمعــه میرکزهــی بخشــان فرزند 

رمضــان ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــوزن 4 مــن واقــع در بخشــان
 تحدید حدود روز یکشنبه 1401/10/18

پــاک 2243 فرعــی از 2454-اصلــی آقــای محمــد بــاران زهــی فرزنــد محمــد حنیف 
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 155.53 متــر مربــع واقع در محله بخشــان

پــاک 3882 فرعــی از 2454-اصلــی آقــای حســن پیرســیری فرزنــد حکیــم 
ــه بخشــان ــع در محل ــع واق ــر مرب ــزل بمســاحت 152.21 مت ــاب من ششــدانگ یکب
ــد رحیــم  ــم ماجــده دهــواری زادگان فرزن پــاک 3885 فرعــی از 2454-اصلــی خان
بخــش ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 95.64 متــر مربــع واقــع در 

محلــه بخشــان
صفحه 5

پــاک 3886 فرعــی از 2454-اصلــی خانــم ســعیده دهــواری زادگان فرزنــد رحیــم 
ــه  ــع در محل ــع واق ــر مرب ــاحت 192.88 مت ــزل بمس ــاب من ــدانگ یکب ــش شش بخ

بخشــان
پــاک 4104 فرعــی از 2455-اصلــی آقــای مســلم دوســتی فرزنــد ابابکــر ششــدانگ 

یکبــاب منــزل بمســاحت 485.61 متــر مربــع واقــع در روســتای هوشــک
 تحدید حدود روز دوشنبه 1401/10/19

پــاک 5298 فرعــی از 2455-اصلــی خانــم صاحــب خاتــون محمــدی فرزنــد موســی 
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 130.04 متــر مربــع واقــع در روســتای هوشــک

ــد  ــاران زهــی بخشــانی فرزن ــم نســرین ب ــی خان ــی از 2455-اصل ــاک 5299 فرع پ
محمــد و آقــای حمیــد میرکزهــی فرزنــد پتــی محمــد هــر کــدام بــه نســبت ســه 
ــر  ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 2153.39 مت دان

ــع در روســتای هوشــک ــع واق مرب
ــد  ــد نورمحم ــی فرزن ــرو بهرام ــای خس ــی آق ــی از 2455-اصل ــاک 5311 فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 343.76 متــر مربــع واقــع در روســتای هوشــک
ــد  ــی فرزن ــان زه ــد اســام ترکم ــای محم ــی آق ــی از 2455-اصل ــاک 5312 فرع پ
ــع واقــع در روســتای  آدینــه ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 204.75 متــر مرب

هوشــک
ــه  ــد آدین ــی فرزن ــان زه ــاره ترکم ــم س ــی خان ــی از 2455-اصل ــاک 5313 فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 197.91 متــر مربــع واقــع در روســتای هوشــک

 تحدید حدود روز سه شنبه 1401/10/20
صفحه 6

ــد فقیرمحمــد  پــاک 5315 فرعــی از 2455-اصلــی آقــای بهــادر غمشــادزهی فرزن
ــتای  ــع در روس ــع واق ــر مرب ــاحت 254.63 مت ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب شش

هوشــک
پــاک 5323 فرعــی از 2455-اصلــی آقــای مهــرداد بهرامــی فرزند خســرو ششــدانگ 

یکبــاب منــزل بمســاحت 310.93 متــر مربــع واقع در روســتای هوشــک
پــاک 5324 فرعــی از 2455-اصلــی آقــای ابراهیــم محمــدی فرزنــد مــراد ششــدانگ 
ــتای  ــع در روس ــع واق ــر مرب ــاحت 1294.73 مت ــی بمس ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی

هوشــک
 تحدید حدود روز چهارشنبه 1401/10/21

ــد  ــد محم ــر فرزن ــین ب ــد حس ــای احم ــی آق ــی از 2462-اصل ــاک 3831 فرع پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 1365.59 متــر مربــع واقع در شــهر 

گشــت
پــاک 3832 فرعــی از 2462-اصلــی آقــای زرخاتــون حســین بــر فرزنــد قادربخــش 

ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 297.18 متــر مربــع واقــع در شــهر گشــت
 تحدید حدود روز پنجشنبه 1401/10/22

ــدانگ  ــی شش ــد عیس ــی فرزن ــین زه ــا حس ــای محمدرض ــی آق ــاک 3140-اصل پ
ــزه ــان حم ــع در خیاب ــع واق ــر مرب ــاحت 300.28 مت ــزل بمس ــاب من یکب

پــاک 5756-اصلــی آقــای محمدنــور اربابــی فرزنــد یعقــوب ششــدانگ یکبــاب منزل 
بمســاحت 71.35 متــر مربــع واقــع در محله ســرجو

پــاک 5758-اصلــی خانــم رحــم بــی بــی جنگــی زهــی فرزنــد یعقــوب ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 269.42 متــر مربــع واقــع در ســرجو

صفحه 7
ــم مرضیــه جنگــی زهــی و  ــم فاطمــه جنگــی زهــی، خان ــی خان پــاک 5759-اصل
خانــم رکســانا جنگــی زهــی فرزنــدان یعقــوب هرکــدام نســبت بــه دو دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت 275.80متــر مربــع واقــع در محلــه ســرجو

ــد  ــد پیرمحم ــتان فرزن ــی شهس ــی زه ــرام جنگ ــای به ــی آق ــاک 5752-اصل پ
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 733.74 مت ــی بمس ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــتان ــتان شهس نخلس
 تحدید حدود روز شنبه 1401/10/24

اماک بخش 7 بلوچستان شهر گلشن و حومه آن
پــاک 2112 فرعــی از 1-اصلــی آقــای ابــوذر رئیســی فرزنــد کریــم ششــدانگ یــک 

قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 16.25 متــر مربــع واقــع در شهرســتان گلشــن 
پــاک 4048 فرعــی از 1-اصلــی آقــای عبدالصمــد ملــک زاده فرزنــد جیهــن 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری مســکونی بمســاحت 64.59 متــر مربــع واقــع 

ــهر گلشــن در ش
ــد موســی ششــدانگ  ــک زاده فرزن ــور مل ــای ان ــی آق ــی از 1-اصل ــاک 4086 فرع پ

ــع در شــهر گلشــن ــع واق ــزل بمســاحت 555.7 مترمرب ــاب من یکب
پــاک 4800 فرعــی از 1-اصلــی آقــای عبدالصمــد رئیســی فرزنــد محمــود ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 846.57 متــر مربــع واقــع در منطقه خوشــاب 

گلشن
پــاک 502 فرعــی از 72-اصلــی آقایــان نظــر محمــد و فیــض محمــد و نوشــیروان و 
نــادر فرزنــدان نورمحمــد شــهرت همگــی نصــرت زهــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی بــه انضمــام یــک حلقــه چــاه بمســاحت 208260.87 متــر مربــع واقــع در 

روســتای نورآبــاد هیتــک ناهــوگ
 تحدید حدود روز یکشنبه 1401/10/25

صفحه 8
اماک بخش 8 بلوچستان شهر سوران و حومه آن

پــاک 3230 فرعــی از 1-اصلــی آقــای وحیــد دهانــی فرزنــد جــال ششــدانگ یکباب 
منــزل بمســاحت 274.89 متــر مربــع واقــع در منطقــه کمــال آباد ســوران

ــه  ــد جمع ــی فرزن ــی کلوکان ــه پرک ــم رضی ــی خان ــی از 1-اصل ــاک 3345 فرع پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 318.01 متر مربــع واقع در ســوران
پــاک 726 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک 

قطعــه زمیــن بمســاحت 220.96 متــر مربــع واقــع در محلــه کهــن میر ســوران
پــاک 727 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 

قطعــه زمیــن بمســاحت 347.01 متــر مربــع واقــع در محلــه کهــن میر ســوران
پــاک 728 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 

قطعــه زمیــن بمســاحت 233.48 متــر مربــع واقــع در محلــه کهــن میر ســوران
 تحدید حدود روز دوشنبه 1401/10/26

پــاک 729 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 
ــه کهــن میــر  ــع در محل ــع واق قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 285.37 متــر مرب

ســوران
پــاک 730 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 
ــه کهــن میــر  ــع در محل ــع واق قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 350.02 متــر مرب

ســوران
پــاک 731 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 
ــه کهــن میــر  ــع در محل ــع واق قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 347.47 متــر مرب

ســوران
صفحه 9

پــاک 732 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 
قطعــه زمیــن بمســاحت 428.5 متــر مربــع واقــع در محلــه کهــن میر ســوران

پــاک 733 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 221.19 متــر مربــع واقــع در محلــه کهن میر ســوران

 تحدید حدود روز سه شنبه 1401/10/27
پــاک 734 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 

قطعــه زمیــن بمســاحت 334.5 متــر مربــع واقــع در محلــه کهــن میر ســوران
پــاک 735 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 

قطعــه زمیــن بمســاحت 328.4 متــر مربــع واقــع در محلــه کهــن میر ســوران
پــاک 736 فرعــی از 4-اصلــی آقــای نصیــر محمــودی فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک 
ــر  ــه کهــن می ــع در محل ــع واق ــر مرب قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 273.66 مت

ســوران
پــاک 1477 فرعــی از 6-اصلــی آقــای اســمعیل دهانــی فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ 

زمیــن محصــور بمســاحت 180.75 متــر مربــع واقــع در ســوران
پــاک 1839 فرعــی از 7-اصلــی خانــم اســماء حســینی کهــن ملــک فرزنــد ابراهیــم 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 246.8 متــر مربــع واقــع در کهــن 

ملــک ســوران 
 تحدید حدود روز چهارشنبه 1401/10/28

ــیرمحمد  ــد ش ــعید درزاده فرزن ــد س ــای محم ــی آق ــی از 7-اصل ــاک 2221 فرع پ
ششــدانگ زمیــن محصــور بمســاحت 761.76 متــر مربــع واقــع در کهــن ملک ســیب 

و ســوران
صفحه 10

پــاک 2253 فرعــی از 7-اصلــی خانــم مــه نــور مزارزهــی فرزنــد احمــد ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 848.3 متــر مربــع واقــع در ســیب و ســوران محلــه کهــن 

ملــک
پــاک 2255 فرعــی از 7-اصلــی آقــای نویــد جهاندیــده فرزنــد هان محمد ششــدانگ 

زمیــن محصــور بمســاحت 656.34 متــر مربــع واقــع در کهن ملک ســیب وســوران
پــاک 2421 فرعــی از 17-اصلــی خانــم زهــرا آلبــا فرزنــد مصطفــی ششــدانگ یــک 
ــع در روســتای چــاه  ــع واق ــر مرب ــن مزروعــی بمســاحت 25075.24 مت ــه زمی قطع

عبــاس ســوران
ــد  ــد نورمحم ــی فرزن ــی دهان ــد عل ــای محم ــی آق ــی از 17-اصل ــاک 2422 فرع پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 8043 متــر مربــع واقع در روســتای 

ناصرآبــاد
 تحدید حدود روز پنج شنبه 1401/10/29

پــاک 2423 فرعــی از 17-اصلــی آقــای عبدالــه آلبــا فرزنــد عابدیــن ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 12311.3 متــر مربــع واقــع در روســتای ناصرآبــاد

پــاک 2133 فرعــی از 89-اصلــی آقــای ابوالحســن درزاده فرزنــد قاســم ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 480.22 متــر مربــع واقــع در محلــه مولــو شــهر ســیب

پــاک 2134 فرعــی از 89-اصلــی آقــای بشــیراحمد پیــام فرزنــد عیســی ششــدانگ 
ــدان  ــه بال ــع در محل ــع واق ــر مرب یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 57.84 مت

شــهر ســیب
ــد نوشــیروان  ــم گنجــی پرکــی کلــوکان فرزن پــاک 820فرعــی از 195-اصلــی خان
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 1044.26 متــر مربــع واقــع در روســتای کلــوکان 

بخــش هیــدوچ
 تحدید حدود روز شنبه 1401/11/01

 صفحه 11
اماک بخش 9 بلوچستان شهر مهرستان و حومه آن

ــم ملــوک مزارزائــی فرزنــد محمــد ششــدانگ  پــاک 1002 فرعــی از 2-اصلــی خان
یکبــاب منــزل بمســاحت 233.25 متــر مربــع واقــع در خیابــان شــیرمحمد اســفندار 

شــهر مهرســتان
ــد  ــد درمحم ــی فرزن ــی مزارزائ ــی ب ــه ب ــم ش ــی خان ــی از 2-اصل ــاک 1003 فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 192.26 متــر مربــع واقــع در خیابان شــیرمحمد 

اســفندار شــهر مهرســتان
پــاک 1022 فرعــی از 94-اصلــی آقــای محمــد امیــن اربابــی فرزنــد محمــد شــریف 
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 1768.68 متــر مربــع واقــع در روســتای کهــن 

مــگار شهرســتان مهرســتان
پــاک 1023 فرعــی از 94-اصلــی آقــای پرویــز اربابــی فرزند محمدشــریف ششــدانگ 
ــگار  ــن م ــتای که ــع در روس ــع واق ــر مرب ــاحت 634.65 مت ــزل بمس ــاب من یکب

شهرســتان مهرســتان
 تحدید حدود روز یکشنبه 1401/11/02

اماک بخش 11 بلوچستان شهر سیرکان و حومه آن
پــاک 1263 فرعــی از 1-اصلــی آقــای ادریــس بلوچزهــی فرزنــد نورالدین ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 6766.5 متــر مربــع واقــع در روســتای منــدر 

بــم پشــت 
ــت  ــد رحم ــی فرزن ــوچ زه ــن بل ــای نورالدی ــی آق ــی از 1-اصل ــاک 1317 فرع پ
ــع در  ــع واق ــر مرب ــن مزروعــی بمســاحت 10823.9 مت ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــت ــم پش ــدر ب ــتای من روس
ــت  ــد رحم ــی فرزن ــن بلوچزه ــای نورالدی ــی آق ــی از 100-اصل ــاک 1782 فرع پ
ششــدانگ زمیــن محصــور بمســاحت 2700.28 متــر مربــع واقــع در روســتای منــدر 

ســیرکان
 صفحه 12

ــد حســن ششــدانگ  ــای بهــرام پرکــی فرزن ــی آق ــاک 1783 فرعــی از 100-اصل پ
ــع در شــهر ســیرکان  ــع واق ــر مرب زمیــن محصــور بمســاحت 1281.03 مت

پــاک 19 فرعــی از 114-اصلــی آقــای ســرور بلــوچ زهــی فرزنــد حســن ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه انضمــام یــک حلقــه چــاه بمســاحت 28391.95 متر 

مربــع واقــع در روســتای دپکــور بــم پشــت
 تحدید حدود روز دوشنبه 1401/11/03

ــک  ــوع مل ــل وق ــرر در مح ــد مق ــت اداری موع ــوق در وق ــاک ف ــدود ام ــد ح تحدی
بعمــل خواهــد آمــد و مطابــق مــاده 14قانــون ثبــت بــه مالکیــن و صاحبــان امــاک 
مجــاور پاکهــای فــوق الذکــر اعــام مــی گــردد تــا در وقــت اداری روز مقــرر منــدرج 
در آگهــی، در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه صاحبــان امــاک و یــا نماینــده 
قانونــی آنهــا در موقــع تحدیــد حــدود در محــل حاضــر نباشــند تحدیــد حــدود اماک 
فــوق مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت بــا حضــور و معرفــی مجاوریــن بعمــل خواهــد 
آمــد و چنانچــه مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت و مــواد 74 و 86 – آئیــن نامــه ثبت هر 
یــک از مجاوریــن یــا صاحبــان حقــوق ارتفاقــی اعتــراض داشــته باشــند بایــد اعتراض 
خــود را کتبــاً بــه اداره ثبــت محــل تقدیــم و رســید دریافــت نماینــد و ظــرف مــدت 
30 روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک، دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی محــل تقدیــم و گواهــی مربوطــه را اخــذ و بــه اداره 
ثبــت  اســناد و امــاک ســراوان ارائــه نماینــد واال حــق او ســاقط و عملیــات ثبتــی برابر 

مقــررات ادامــه خواهــد یافــت . شناســه اگهــی : 1420485 م الــف : 878 
تاریخ انتشار: روز شنبه 1401/09/19   غامرضا نورا

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سراوان9445 

آگهی تحدید حدود عمومی سه ماهه دوم - سال 1401 - اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سراوان

ــارس  ــایان اوج پ ــاص س ــهامی خ ــرکت س ــرات ش ــی تغیی آگه
کرمــان بــه شناســه ملــی 14004402737 و بــه شــماره ثبــت 
13377 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
ــداد اعضــای هیئــت  ــل اتخــاذ شــد تع 1401،05،01 تصمیمــات ذی
مدیــره بــه 3 الــی 7 نفــر تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه دراساســنامه 

ــد . اصــاح گردی
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1423633( 9450 

مفقودی 
مــدل   AT-X22 تیــپ  ام  وی  ام  سیســتم  بــک  هــاچ  ســواری  خــودروی  مالکیــت   شناســنامه 
ایــران 46 و شــماره موتــور  انتظامــی 469 م 52  نــوک مــدادی متالیــک شــماره  بــه رنــگ   1399
MVMD4G15BAGL017516 و شــماره شاســی NATFBABW3L1016159 متعلــق بــه خانــم 

مریــم رضایــی یوســفی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد  
  

مفقودی 
شاســی  شــماره  و  پیــکان  وانــت  خــودروی  مالــک  مقصودیــان  البنیــن  ام  اینجانــب 
ــای  ــروش تقاض ــناد ف ــدان اس ــت فق ــور 11490037333 بعل ــماره موت NAAA46AA4BG208586  ش
ــوده  ــور را نم ــورد مذک ــی در م ــس ادعای ــه هرک ــذا چنانچ ــوده ام ل ــور را نم ــناد مذک ــی اس ــت المثن رونوش
ــاده  ــر 14 ج ــع در کیلومت ــودرو واق ــران خ ــرکت ای ــروش ش ــازمان ف ــی س ــر حقوق ــه دفت ــرف ده روز ب ام ظ
مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس 

ــد  ــد ش ــدام خواه ــرر اق ــط مق ــق ضواب ــور طب ــت مزب ــای مهل از انقض

آگهــی تغییرات شــرکت ســهامی خــاص ســایان اوج پــارس کرمان 
ــه  ــه شــماره ثبــت 13377 ب ــه شناســه ملــی 14004402737 و ب ب
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مورخ 
1401،05،01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد آقــای مســعود ســعادتمند 
ــت  ــی هیئ ــو اصل ــمت عض ــه س ــی 0078724368 ب ــماره مل ــه ش ب
مدیــره تــا تاریــخ 1403،05،01 آقــای حمیدرضــا رمضانــی کریــم بــه 
شــماره ملــی 2992154687 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره 
تــا تاریــخ 1403،05،01 آقــای ســیدزاهد زمــان زاده بــه شــماره ملــی 
ــخ  ــا تاری ــره ت ــت مدی ــی هیئ ــه ســمت عضــو اصل 4911163429 ب
ــت  ــات مدیری ــی و خدم ــد . حسابرس ــاب گردیدن 1403،05،01 انتخ
آزموده کاران حســابداران رســمی به شناســه ملــی 10100468600 و 
بــه نمایندگــی علــی اصغــر فــرخ بــه شــماره ملــی 0048650013 بــه 
ســمت بــازرس اصلــی تــا پایــان ســال مالــی آقــای ارســان میرزائــی 
بــه شــماره ملــی 2991806028 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل تــا 

پایــان ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1423635( 9451 

آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص ســایان اوج پــارس 
کرمــان بــه شناســه ملــی 14004402737 و بــه شــماره ثبــت 
13377 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1401،05،01 
ــه شــماره  ــای مســعود ســعادتمند ب ــل اتخــاذ شــد آق تصمیمــات ذی
ملــی 0078724368 بــه ســمت مدیرعامــل تــا تاریــخ 1403،05،01و 
بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره تــا تاریــخ 1403،05،01 آقــای 
ــه  ــی 2992154687 ب ــماره مل ــه ش ــم ب ــی کری ــا رمضان حمیدرض
ــای  ــخ 1403،05،01 آق ــا تاری ــره ت ــت مدی ــب رئیــس هیئ ســمت نای
ــمت  ــه س ــی 4911163429 ب ــماره مل ــه ش ــان زاده ب ــیدزاهد زم س
ــد .  ــخ 1403،05،01 انتخــاب گردیدن ــا تاری ــره ت ــت مدی ــس هیئ رئی
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بانکــی شــرکت از قبیــل چــک 
ــا امضــاء مدیرعامــل  , ســفته , بــروات , قراردادهــا و عقــود اســامی ب
ــید  ــای س ــره )آق ــت مدی ــس هیئ ــعادتمند( و رئی ــعود س ــای مس )آق
ــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد و  زاهــد زمــان زاده( متفقــا همــراه ب
همچنیــن اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل )آقــای مســعود 

ــر میباشــد.  ــر شــرکت معتب ــا مه ــردا همــراه ب ســعادتمند( منف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1423637( 9452

ــارس  ــایان اوج پ ــاص س ــهامی خ ــرکت س ــرات ش ــی تغیی آگه
کرمــان بــه شناســه ملــی 14004402737 و بــه شــماره ثبــت 
13377 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
ــداد اعضــای هیئــت  ــل اتخــاذ شــد تع 1401،05،01 تصمیمــات ذی
مدیــره بــه 3 الــی 7 نفــر تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه دراساســنامه 

ــد . اصــاح گردی
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1423633( 9450 

مفقودی 
مــدل   AT-X22 تیــپ  ام  وی  ام  سیســتم  بــک  هــاچ  ســواری  خــودروی  مالکیــت   شناســنامه 
ایــران 46 و شــماره موتــور  انتظامــی 469 م 52  نــوک مــدادی متالیــک شــماره  بــه رنــگ   1399
MVMD4G15BAGL017516 و شــماره شاســی NATFBABW3L1016159 متعلــق بــه خانــم 

مریــم رضایــی یوســفی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد  
  

مفقودی 
شاســی  شــماره  و  پیــکان  وانــت  خــودروی  مالــک  مقصودیــان  البنیــن  ام  اینجانــب 
ــای  ــروش تقاض ــناد ف ــدان اس ــت فق ــور 11490037333 بعل ــماره موت NAAA46AA4BG208586  ش
ــوده  ــور را نم ــورد مذک ــی در م ــس ادعای ــه هرک ــذا چنانچ ــوده ام ل ــور را نم ــناد مذک ــی اس ــت المثن رونوش
ــاده  ــر 14 ج ــع در کیلومت ــودرو واق ــران خ ــرکت ای ــروش ش ــازمان ف ــی س ــر حقوق ــه دفت ــرف ده روز ب ام ظ
مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس 

ــد  ــد ش ــدام خواه ــرر اق ــط مق ــق ضواب ــور طب ــت مزب ــای مهل از انقض

آگهــی تغییرات شــرکت ســهامی خــاص ســایان اوج پــارس کرمان 
ــه  ــه شــماره ثبــت 13377 ب ــه شناســه ملــی 14004402737 و ب ب
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مورخ 
1401،05،01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد آقــای مســعود ســعادتمند 
ــت  ــی هیئ ــو اصل ــمت عض ــه س ــی 0078724368 ب ــماره مل ــه ش ب
مدیــره تــا تاریــخ 1403،05،01 آقــای حمیدرضــا رمضانــی کریــم بــه 
شــماره ملــی 2992154687 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره 
تــا تاریــخ 1403،05،01 آقــای ســیدزاهد زمــان زاده بــه شــماره ملــی 
ــخ  ــا تاری ــره ت ــت مدی ــی هیئ ــه ســمت عضــو اصل 4911163429 ب
ــت  ــات مدیری ــی و خدم ــد . حسابرس ــاب گردیدن 1403،05،01 انتخ
آزموده کاران حســابداران رســمی به شناســه ملــی 10100468600 و 
بــه نمایندگــی علــی اصغــر فــرخ بــه شــماره ملــی 0048650013 بــه 
ســمت بــازرس اصلــی تــا پایــان ســال مالــی آقــای ارســان میرزائــی 
بــه شــماره ملــی 2991806028 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل تــا 

پایــان ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1423635( 9451 

آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص ســایان اوج پــارس 
کرمــان بــه شناســه ملــی 14004402737 و بــه شــماره ثبــت 
13377 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1401،05،01 
ــه شــماره  ــای مســعود ســعادتمند ب ــل اتخــاذ شــد آق تصمیمــات ذی
ملــی 0078724368 بــه ســمت مدیرعامــل تــا تاریــخ 1403،05،01و 
بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره تــا تاریــخ 1403،05،01 آقــای 
ــه  ــی 2992154687 ب ــماره مل ــه ش ــم ب ــی کری ــا رمضان حمیدرض
ــای  ــخ 1403،05،01 آق ــا تاری ــره ت ــت مدی ــب رئیــس هیئ ســمت نای
ــمت  ــه س ــی 4911163429 ب ــماره مل ــه ش ــان زاده ب ــیدزاهد زم س
ــد .  ــخ 1403،05،01 انتخــاب گردیدن ــا تاری ــره ت ــت مدی ــس هیئ رئی
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بانکــی شــرکت از قبیــل چــک 
ــا امضــاء مدیرعامــل  , ســفته , بــروات , قراردادهــا و عقــود اســامی ب
ــید  ــای س ــره )آق ــت مدی ــس هیئ ــعادتمند( و رئی ــعود س ــای مس )آق
ــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد و  زاهــد زمــان زاده( متفقــا همــراه ب
همچنیــن اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل )آقــای مســعود 

ــر میباشــد.  ــر شــرکت معتب ــا مه ــردا همــراه ب ســعادتمند( منف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1423637( 9452

9316

9480

آگهی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور

اداره کل ثبــت اســناد و امــاک کردســتان در نظــر دارد فراخــوان تهیــه نقشــه و تطبیــق و  مســتند ســازی مناطــق کشــاورزی 
)زراعــی و باغــی( تــا مرحلــه تثبیــت شهرســتانهای دیوانــدره و بیجــار بــه شــماره ۲۰۰۱۰۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۲ را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.
ــامانه  ــق درگاه س ــا از طری ــایی پاکته ــا بازگش ــوان ت ــناد فراخ ــل اس ــت و تحوی ــوان از دریاف ــزاری فراخ ــل برگ ــه مراح کلی

ــد. ــد ش ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir انج ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ت
مواعد زمانی : 

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
مهلت دریافت اسناد فراخوان / استعام :  ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ 
مهلت ارسال پاسخ فراخوان / استعام:  ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  

آدرس سنندج بلوار جانبازان سایت اداری کدپستی ۶۶۱۶۸۳۴۴۱۱   
شناسه آگهی :  ۱۴۲۴۰۹۸ 

اداره کل ثبت اسناد و امالک کردستان

نوبت اول

فراخوان انتخاب مشاور جهت تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق 
کشاورزی )زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت شهرستانهای دیواندره و بیجار

اراضی  از  شده  مجزا   319.2999 پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 
بنسنجان به علت عدم حضور مالک برای دومین بار منتشر می گردد :

چون تحدید حدود شش دانگ یک باب خانه به مساحت 188.95متر مربع 
به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 2 بخش 2۶ بویراحمد علیا یاسوج بنا به 
درخواست آقای سید رضا ترابی فرزند سید سعادت تقاضای تحدید اختصاصی 
نمود وقت تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز 11.10.1401 در محل وقوع ملک 
شروع و عملیات تحدید و عمل خواهد آمد .اینک به وسیله این آگهی از 
متقاضیان و کلیه صاحبان امالک طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت میشود که 
در موعد مقرر تعیین شده در محل حضور به هم رسانند, واخواهی مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود به مدت ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 19.9.1401

 حسین فرخی -   رئیس ثبت یاسوج

 برگ سبز تراکتورکشاورزی به رنگ قرمز روغنی مدل 1۳9۳به شماره موتور 
شماره  N3HKTAA1CEEN13007به  شاسی  LFW88359Aوشماره 
نام سید رحیم کشاورز مفقود وازدرجه اعتبار  پالک 12ک555ایران 49به 

ساقط است

جواز حمل سالح شکاری ساچمه زنی دولول روهم ته پرکوسه ساخت ترکیه  
مفقود  افراشته  اکبر  نام علی  کالیبر 12به شماره سالح KFSHS3933به 

وازدرجه اعتبار ساقط گردید

سند خودرو سواری پژو 405 مدل1۳۸2 به شماره پالک۸۳ط751 ایران49به 
شماره موتور225۶۸209414به شماره شاسی00۸200۸۸10 بنام امین نوروزی 

خوب مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

رونوشت آگهی حصر وراثت        
آقای پرهام خواستار دارای شناسنامه 127۳44151۶به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شورادرخواست  از   ۳72/401 به کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان مسعود خواستار به شماره شناسنامه 492 
ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  تاریخ 1401/۸/1۶اقامتگاه  در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1_متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند مسعود ش ش 127۳44151۶ ت ت 

1۳۸0 صادر از اصفهان فرزند متوفی 
-2رسام خواستار فرزند مسعود ش ش 127۶۳۶۸۸۳۶ ت ت 1۳90صادر 

از اصفهان فرزند متوفی  
-۳فرزانه بهامین فرزند ویسی  ش ش 1۳۸۸ ت ت 1۳59صادر از تهران 

همسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد 
رییس شورای حل اختالف پاتاوه


