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استان فارس

الرستان

 بازدید فرماندار ویژه الرستان 
 از پروژه مسکن شهری 

نخل سه الرستان

جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان از 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  سه  نخل  واحدی   88 پروژه 
الرستان بازدید کرد و از خدمات بنیاد در تأمین مسکن 

شهری در این شهرستان تقدیر کرد.
بنیاد  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
در  نزدیک  از  الرستان  فرماندار  فارس،  استان  مسکن 
جریان روند پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت و 
مسائل و مشکالت پیش روی این پروژه را بررسی کرد.

بنیاد مسکن  اقدامات  با  امیدواری کرد که  اظهار  حسنی 
نزدیک  آینده ای  در  جوانان  برای  خانه سازی  جهت  در 
نیاز همه جوانان برای خانه دار شدن در مناطق محروم این 

شهرستان تأمین شود.
با  نیز  بنیاد مسکن شهرستان الرستان  مدیر  زائری  ناصر 
ارائه گزارشی از اجرای طرح های توسعه در این شهرستان 
احداث  و  نیازمندان  برای  مناسب  مسکن  تأمین  گفت: 
سرپناه برای اقشار مختلف ازجمله رویکردهایی است که 

بنیاد مسکن در این شهرستان دنبال کرده است.
تملک  هادی روستایی،  اجرای طرح های  و  تهیه  زائری، 
سکونتگاه های  ساماندهی  و  مطالعه  زمین،  واگذاری  و 
ازجمله  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارائه  و  روستایی 
روستایی  عمران  حوزه  در  مسکن  بنیاد  کارکردهای 
دانست و گفت: در سالی که گذشت بنیاد مسکن با 350 
صدور  اراضی،  تملک  هکتار   68 زمین،  واگذاری  قطعه 
هفت هزار و 35 جلد سند روستایی و شهری با همکاری 
 831 صدور   ، بیرم  و  جویم  الرستان  ثبت اسناد  ادارات 
فقره پروانه ساخت روستایی با نظارت ناظرین فنی بنیاد 
بهسازی  طرح  اجرای  و  الرستان  اسالمی  انقالب  مسکن 
و  میلیارد  معادل 18  بااعتباری  برای 18 روستا  روستایی 

روستایی  توسعه  عملیات  از  رکوردی  ریال  میلیون   650
برجای گذاشت

مهندس زائری در ادامه به بیان عملکرد در حوزه اعطای 
تسهیالت مسکن اشاره کرد و گفت: در سالی که گذشت 
بنیاد مسکن در این شهرستان در قالب طرح ویژه بهسازی 
و بازسازی مسکن روستایی و شهری 255 فقره تسهیالت 
بااعتباری معادل 63 میلیارد و 750 میلیون ریال اعطا کرد.

شایان ذکر است پروژه نخل سه در زمینی به مساحت 14 
هزار 386 مترمربع وسعت در شهرک اندیشه شهر الر و 
در کنار پروژه 40 واحدی سفر مقام معظم رهبری )فاز 
 624 هزار   9 زیربنای  مساحت  با  که  داشته  قرار  دوم( 
مترمربع و 9 هزار 600 مترمربع نیز خیابان و فضای سبز 
و پارکینگ ساخته شده که اعتبار آن از محل تسهیالت 

بانکی و آورده متقاضیان تأمین گردیده است.
رسیده  اتمام  به  واحدها  کلیه  پروژه سفت کاری  این  در 
و در حال انجام مراحل تأسیسات و نازک کاری بوده و 

تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

استان بوشهر
 

بوشهر

سرمایه گذاران توسعه بسته بندی 
خرما در بوشهر حمایت 

می شوند

گفت:  بوشهر  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  فرآوری  صنایع  واحدهای  توسعه  سرمایه گذاران 
حمایت  ویژه  به صورت  استان  این  در  خرما  بسته بندی 

می شوند.
دومین  برگزاری  هماهنگی  نشست  در  زرین فر  سعید 
این  افزود:  بوشهر  در  خرما  ملی  جشنواره  و  نمایشگاه 
استان به ویژه شهرستان دشتستان قطب تولید خرماست و 
این محصول با توجه به  کیفیت قابل توجهی که دارد به 

کشورهای مختلفی صادر می شود. 
صنایع  واحدهای  توسعه  دراین ارتباط  کرد:  بیان  وی 

فرآوری و بسته بندی خرما در اولویت برنامه ها قرار دارد 
و از فعاالن این عرصه با ارائه تسهیالت مناسب حمایت 

می شود.
ادامه  بوشهر  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
نمایشگاه  جشنواره،  دومین  امسال  آبان   ۲۴ تا   ۲۱ داد: 
صادرکنندگان،  تولیدکنندگان،  حضور  با  خرما  میز  و 

سرمایه گذاران و نخل داران استان بوشهر برگزار می شود.
زرین فر افزود: دسترسی به بازارهای جدید برای افزایش 
از هدف هایی است که در  صادرات محصول خرما یکی 

دومین جشنواره خرما باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: تجربه برگزاری خوب نخستین جشنواره 
خرما در سال گذشته باید عاملی باشد تا در کنار برطرف 
کردن کمبودها به سمت برگزاری بهتر جشنواره حرکت 
و با طرح ها و ایده های جدید به دنبال ره آورد بهتری برای 

حوزه خرمای استان باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: این 
استان در حوزه خرما حرف های زیادی برای گفتن دارد و 

باید بیش ازپیش به  این محصول پرداخته شود. 

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج
۱۲ درصد پیشرفت مجتمع ۱۲ 

ساله توان بخشی ایثار یاسوج!
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و 
توان بخشی  بزرگ  مجتمع  ساخت  کار  گفت:  بویراحمد 

ایثار این استان بعد از ۱۲ سال توقف، آغاز شد.
ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  موسوی  منصور  سید 
افزود: کار ساخت این مجتمع شامل سه بخش فرهنگی، 
ورزشی و توان بخشی برای جامعه بزرگ ایثارگران و برای 
نخستین بار در استان در سال ۸۵ با زیربنای ۹۵۰۰ مترمربع 
آغاز و پس از یک سال در سال ۸۶ فعالیتش متوقف شد.

وی اظهار کرد: این پروژه با صرف هزینه دو میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان با حدود ۱۲ درصد پیشرفت کاری که 
داشت؛ پس از گذشت ۱۲ سال، عملیات اجرایی ساخت 
آن با اختصاص اعتبار ۸ میلیارد تومان، استانی )سه میلیارد 

تومان( و ملی )پنج میلیارد تومان( آغاز شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و 
ادارات  به  استانداری  ابالغ  با  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
مسکن و شهرسازی و انتخاب پیمانکار ساخت این مجتمع 

در مرحله نخست در بخش ورزشی آغاز شد.
مرکز  هیچ گونه  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  موسوی 
استان وجود  ایثارگران  به  ارائه خدمات  برای  توان بخشی 
به  خود  درمانی  امور  انجام  برای  ایثارگران  و  ندارد 
در  طرح  این  ساخت  می کنند،  مراجعه  مجاور  استان های 

اولویت قرارگرفته است.

استان خوزستان

اهواز

 دستگاه های اجرایی 
 و صنایع بزرگ خوزستان 

از تولیدکنندگان حمایت کنند

خوزستان  استان  داخل  تولید  از  حمایت  کارگروه  دبیر 
بزرگ،  تولیدی  واحدهای  و  اجرایی  دستگاه های  گفت: 
تولیدکنندگان  از  را  موردنیاز خود  و کاالهای  تجهیزات 
داخلی استان تأمین کنند تا از ظرفیت واحدهای تولیدی 
دستگاه های  و  بزرگ  صنایع  نیاز  رفع  برای  خوزستان 

اجرایی استان استفاده شود.
بابیان  ایرنا   خبرنگار  با  گفت وگو  در  جاویدان  مرتضی 
اینکه خوزستان ظرفیت های زیادی در حوزه تولید دارد، 
بیان کرد: تولید ملی مقدمه ای بر اشتغال زایی و کارآفرینی 
و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها است،  در ماه های 
گذشته شرکت فوالد خوزستان  نمایشگاه توانمندی های 
با واحدهای  بیشتر  تولید داخل را برای همکاری هر چه 
سایر  است که  امید  و  برگزار کرد  استان  تولیدی درون 
صنایع  از  حمایت  برای  نیز  استان  بزرگ  شرکت های 

پایین دستی و واحدهای تولیدی قدم بردارند.
وی با تأکید بر این که حمایت از تولید داخل باعث بهبود 
وضعیت اقتصادی می شود، گفت: شرکت فوالد خوزستان 
اختصاص  خود  به  را  استان  اقتصاد  از  بسزایی  سهم  که 
واحدهای  دید  معرض  در  را  نیازهای خارجی خود  داده، 
هر  است  کرده  اعالم  و  داده   قرار  استان  درون  تولیدی 
واحد تولیدی که می تواند؛ این قطعات را تولید و نیاز این 

شرکت به خارج را برطرف کند.
داد:  ادامه  استان  داخل  تولید  از  حمایت  کارگروه  دبیر   
دیگر  از  اقتصاد  در  آن  مثبت  آثار  و  تورم  نرخ  کاهش 
نتایج حمایت از تولید داخل است، ضرورت حمایت مردم 
بر  اساسی  ایرانی، راه حل  تولیدی و کاالی  از چرخه های 
حرکت و جهش اقتصاد کشور است و در حال حاضر که 

تحریم های ظالمانه تولید و اقتصاد کشور را هدف گرفته، 
راستای  در  بزرگ  شرکت های  از  حرکت هایی  چنین 

حمایت از تولید داخل بسیار ارزشمند است.
دبیر کارگروه حمایت از تولید داخل استان خوزستان با 
اشاره به شعار سال و فرمان مقام معظم رهبری درخصوص 
حمایت از تولیدات داخل، افزود: خوزستان درزمینه تولید 
دارای ظرفیت های بسیاری است و انتظار می رود که سایر 
دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط 
دالور  توان  بر  خارج،  از  خرید  بر  اصرار  به جای  استان 
مردان عرصه تولید در داخل تکیه کرده و نیازهای خود را 
اعالم کنند تا واحدهای تولیدی توانمند، نیاز این دستگاه ها 
نیز  ارزی  صرفه جویی  به  رویکرد  این  با  و  برطرف  را 

کمک کنند.

استان هرمزگان

بندرعباس
 ۶۲۵ سیل زده در بشاگرد 
 از خدمات هالل احمر 

استفاده کردند

۶۲۵ نفر حادثه دیده از سیل و آبگرفتگی منازل ناشی از 
هرمزگان  بشاگرد  شهرستان  در  گذشته  هفته  بارندگی 

خدمات جمعیت هالل احمر را دریافت کردند.
به  سه شنبه  روز  هرمزگان   احمر  جمعیت  مدیرعامل 
اخیر  بارندگی های  دنبال  به  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار 
گوهران،  اشکان،  نر،  بن  تَجک،  تخت،  کش  مناطق 
بندبارک،  ُملکن،  سردشت،   احمدآباد،  صحرا،  امام آباد 
درگاه، پاهتک در بشاگرد دچار سیل و آبگرفتگی شدند.

با ۲۲۵  داد: روستای کش تخت  ادامه  برنطین  اعما  علی 
نفر و تجک با ۲۰۵ آسیب دیده بیشترین خسارت را از 

سیل متحمل شده اند.
وی ادامه داد: این افراد به زندگی در خانه های سنتی خود 

پایبند بوده و این شرایط را برای زندگی پذیرفته اند.
وی اشاره کرد: ۹ نفر نجات گر در قالب سه تیم عملیاتی 
در مناطق متأثر از سیالب امدادرسانی کردند. گ و ۳۸ 
دستگاه چادر، ۱۲۲ تخته پتو و ۹۸ کیلوگرم نایلون بین 

سیل زدگان توزیع شد.

شهردار گتوند گفت: عملیات اجرایی احداث پارک کوهستان گتوند با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در فاز نخست در حال انجام است.
صدیقه میری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پارک کوهستان گتوند از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزود: این 
طرح در دو فاز و در زمینی به مساحت ۱۲.۵ هکتار در حال ساخت است که ۵.۵ هکتار آن در فاز نخست و هفت هکتار دیگر در فاز دوم اجرا می شود.
وی بابیان اینکه ۱۳۵ میلیارد ریال برای اجرای دو فاز پارک کوهستان گتوند از اعتبارات استانی هزینه می شود، گفت: سه پیست دوچرخه سواری، 
فضای ورزشی و فضای سبز در فاز اول ساخته می شود و همراه با دیگر امکانات در اختیار شهروندان قرار می گیرد. شهردار گتوند افزود: فاز نخست 
این طرح در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی فاز دوم آن نیز آغاز می شود. وی اظهار داشت: مشکل معارضین این پارک رفع 
شده است و مشکل خاصی وجود ندارد. به گزارش ایرنا پارک کوهستان گتوند در مجاور کوه های سد تنظیمی گتوند به دلیل موقعیت جغرافیایی 

مناسب و چشم اندازی زیبا ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مناطق گردشگری نمونه استان خوزستان را دارد.

فاز نخست پارک کوهستان گتوند ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
و مشــترک می پـذیـرد

42229246 - 32344772

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

موضوع  هیأت    98/6/26  -139860311002000595 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای حمیدرضا جهانشاهی فرزند نجف به شماره شناسنامه 42047  
  1374/69 مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  در  کازرون   از  صادره 
مترمربع پالک  فرعی 41  از 127  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 127  
اصلی قطعه 4 واقع در بخش 7 فارس کازرون خریداری از مالک رسمی با 
واسطه آقای احمد صحرایی زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص   که 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/7/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/9           8/700                 469/ م الف                  
داود انصاری - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

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

موضوع  هیأت    98/6/25  -139860311002000585 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض 
شناسنامه  به شماره  فرزند صدراله  ناصرآبادی  دهقان  فالمرز  آقای  متقاضی 
177  صادره از کازرون  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 192/21  
مترمربع پالک  1563 فرعی  از  اصلی 193 مفروز و مجزی شده از پالک 
5 فرعی از 193  اصلی قطعه 4 واقع در بخش 7 فارس کازرون خریداری 
از مالک رسمی آقای سید اکبر خرامش  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص   که 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

صادر خواهد شد.   تاریخ انتشار نوبت اول:  98/7/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/9                 8/702        471/ م الف                  

داود انصاری - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

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

برابر رأی شماره 139860311002000664- 98/7/14  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حاجی محمدی فرزند جواد به شماره شناسنامه 56  صادره از سمیرم در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2313/88  مترمربع پالک  فرعی 713  از 1  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1  اصلی قطعه 11 واقع در 
بخش 7 فارس کازرون خریداری از مالک رسمی آقای امیر امان اله سترگ  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/7/24                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/9                                 8/712                       477/ م الف                  

داود انصاری - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی برگ تشخیص مالیات عملکرد )اشخاص حقیقی( 
نظر به اینکه نشانی مودیان اعالمی در جدول ذیل در دست نمی باشد، در اجرای ماده ۲۰۸ ق.م.م مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ اوراق مالیاتی به شرح این جدول 
ابالغ می گردد، خواهشمند است طبق قانون حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ این آگهی به شرح جدول ذیل جهت حل و فصل پرونده و تسویه حساب 
مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده به واحد مالیاتی مربوطه به آدرس شیراز - خیابان طالقانی- اداره امور مالیاتی فارس- دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی 

مراجعه نمایید. 

شناسه 633791                    9692/ م الف                           31823               روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

تاریخ صدور شماره برگ نوع برگ مبلغ مورد مطالبه منبع مالیاتی عملکرد واحد مالیاتی شماره 
شناسنامه/ ملی

نام و نام خانوادگی

ف
ردی

98/4/31 12588 تشخیص 474/095/806 عملکرد 1392 171121 6109683981 علی روانان 1

98/4/31 13759 تشخیص 648/173/880 عملکرد 1392 171421 2391840322 کاظم شکوفامنش 2

98/4/31 13763 جرایم 169 1/533/952/404 عملکرد 1392 171421 2391840322 کاظم شکوفامنش 3

98/4/31 12457 تشخیص 191/914/351 عملکرد 1392 171121 1840429186 امیرآزاد طهماسبی 4

98/4/31 12473 جرایم 169 95/646/982 عملکرد 1392 171121 1840429186 امیرآزاد طهماسبی 5

98/4/19 1120 تشخیص 58/693/967 عملکرد 1392 173441 2512020118 صابر نژادی 6

98/4/19 1118 جرایم 169 15/502/620 عملکرد 1392 173441 2512020118 صابر نژادی 7

98/4/18 17216 تشخیص 8/584/123/180 عملکرد 1392 172811 2296359426 منعم غفاری پور 8

98/4/31 17523243 جرایم 169 2/467/737/966 عملکرد 1392 172811 2296359426 منعم غفاری پور 9

98/4/31 12467 تشخیص 14/904/315 عملکرد 1392 171121 0059873302 فرزاد حسین زاده 10

98/4/31 12593 تشخیص 5/714/237 عملکرد 1392 171121 1283234971 مجتبی صابری 11

98/4/31 12595 تشخیص 61/096/778 عملکرد 1392 171121 0078669571 مرتضی کشاورز 
سیاه پوش

12

98/4/31 12481 تشخیص 262/309/144 عملکرد 1392 171121 5139845385 عباس حسینی 13

98/4/31 12483 جرایم 169 56/130/857 عملکرد 1392 171121 5139845385 عباس حسینی 14

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

برابر رأی شماره 139860311038000353 – 98/5/23 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای شعبان رحیمی فرزند علی  به شماره شناسنامه 286 و کدملی 5479687603  نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13016 مترمربع تحت پالک 12  فرعی از 21  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی 21/1  واقع در قطعه 6 بخش 7 
فارس  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 8/562 ت   396/م الف          
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/7/9                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

علیرضا کشوری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج


