
همزمان با تغيير مسير كش�ورهاي توليدكننده 
نف�ت ب�ه س�وي هم�كاري ب�ا چي�ن، موض�وع 
همكاري هاي بلند مدت تهران و پكن مورد حمالت 
پي در پي ي�ك جريان خ�اص قرار گرفته اس�ت. 
چين به عنوان دومين اقتصاد قدرتمند جهان در حال 
سبقت گرفتن از امريكاست و روزانه بيش از 13ميليون 
بشكه نفت مصرف مي كند كه س��هم واردات از اين 
ميزان حدود 10 ميليون بشكه است؛ پكن بزرگ ترين 
واردكننده نفت دنياست و بر همين اساس، كشورهاي 
توليدكننده ت��اش مي كنند با انعق��اد قراردادهاي 
بلندمدت در چارچوب راهبردهاي انرژي چين، سهم 

خود را گارانتي كنند. 
كشورهايي مثل عربستان، كويت، عراق، امارات، آنگوال 
و حتي برزيل از چند سال گذشته همكاري هاي خود 
را در اين قالب آغاز كرده اند و به همين دليل اس��ت 
كه سهمش��ان از بازار نفت چين رو ب��ه افزايش بوده 
است. چيني ها در راهبرد خود روي چند راهكار مهم 
تأكيد داشته اند كه مهم ترين آن، ايجاد اتصال ميان 
سرمايه گذاري خود و تأمين نفت مورد نياز است؛ به 
اين شكل كه در ميادين و كشورهايي سرمايه گذاري 
مي كنند كه بتوانند نفت توليد شده را به چين منتقل 

كنند. 
  همه به دنبال چين

در اين راهبرد، هم كشور ميزبان از سرمايه گذاري و 

تضمين بازار خود مطمئن مي شود و هم سرمايه گذار، 
منابع خود را ص��رف پروژه اي مي كند ك��ه عاوه بر 
كسب س��ود، يارانه بزرگي به اقتصاد چين مي دهد.  
به همين دليل است كه در بيشتر قراردادهاي نفتي 
چيني ها، قدرت و اراده سياسي پكن ديده مي شود و 
كشورهاي نفتي نيز با درك اين مهم، همكاري خود را 
با چين افزايش داده اند، زيرا با توجه به سخت تر شدن 
نفوذ در بازارهاي نفتي ب��ه دليل مازاد عرضه، چنين 
قراردادهايي براي كش��ور توليد كننده بسيار جذاب 
است كه هم منابع نفتي اش به توليد مي رسد و هم به 

راحتي بازارش تضمين مي شود. 
به گزارش مهر، بر اساس راهبرد چيني ها، شركت هاي 
نفتي اين كشور از برزيل گرفته تا كشورهاي آفريقايي 
و خاورميانه حضور فعالي دارند و قراردادهاي بسياري 
را امضا كرده اند. ميزان مصرف نفت چين طي يك دهه 
اخير با يك جهش حداقل ۵ ميليون بشكه اي مواجه 
شده است و پيش بيني مي شود اين رقم تا سال ٢0٢۵ 

ميادي به بيش از 1۶ ميليون بشكه افزايش يابد. 
تأمين اين نفت، چيني ها را بر آن داش��ته تا حداكثر 
بهره وري را از سرمايه گذاري خود داشته باشند؛ اين 
نگاه موجب شده است تا شركت هاي چيني طي چند 
سال اخير در رده غول هاي بزرگ جهان قرار بگيرند، 
در حالي كه هنوز در ايران نوع نگاه به چيني ها آغشته 

به سياست و اراده هاي شخصي است. 

  راهبرد چين
بر اساس راهبرد چين بود كه در دولت پيشين، چند 
قرارداد، درس��ت در اوج تحريم ها با ايران امضا ش��د 
و براساس اين قراردادها، ش��ركت هاي ساينوپك و 
سي ان پي سي توسعه ميادين آزادگان شمالي، آزادگان 
جنوبي و يادآوران را بر عهده گرفتند. آزادگان شمالي 
و يادآوران به بهره برداري رسيدند، اما سي ان  پي سي 
در آزادگان جنوبي گام بزرگي برنداشت. با اين وجود 
انتظار مي رفت وزارت نفت مذاكره هاي جديدي را با 
چيني ها آغاز كند، اما بدون توجه به جوانب قرارداد، 
بزرگ ترين شركت نفتي چين كه دولتي است، اخراج 

و قراردادش فسخ شد تا اين شركت با طرح شكايت از 
ايران شرايط را براي كشورمان سخت كند. 

در دوره پيش��ين تحريم ها كه بسيار گس��ترده تر و 
دقيق تر از تحريم هاي فعلي بود و به معناي واقعي كلمه 
بين المللي بودند، چيني ها واردات نفت خود را هيچ گاه 

به زير 300 هزار بشكه كاهش ندادند. 
  دفاع از يك راهبرد بلندمدت 

مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مش��ترك بازرگاني 
ايران و چين با بيان اينكه س��ند هم��كاري با چين 
موضوع جديدي نيس��ت، افزود: رئيس جمهور چين 
در سال ٢01۶ سفري به ايران داشت كه در آن سفر، 
تفاهمنامه اي موسوم به »مشاركت جامع استراتژيك 

ايران چين« به امضاي دو كشور رسيد. 
وي با اش��اره به اينكه اين توافقنام��ه ابعاد مختلف 
سياس��ي، امنيتي، نظام��ي، اجتماع��ي و اقتصادي 
دارد، بيان داش��ت: وزارت خارجه از سال گذشته در 
حال تدوين و پيگي��ري پيش نويس آن بود، بنابراين 
پيش نويس اين تفاهمنام��ه در قالب همكاري هاي 
بلندمدت از سوي ايران مورد بررسي و تصويب قرار 

گرفت و سپس به طرف چيني ارائه شد. 
حريري با تأكيد بر اينكه براي رسيدن به تفاهم، هر دو 
طرف بايد منافع خود را در نظر بگيرند، گفت: دستيابي 
به اهداف يك سند با چشم انداز بلندمدت قطعاً نيازمند 
زمان اس��ت، لذا به نظر نمي رس��د كه مراحل نهايي 

تصويب و تدوين آن در دولت فعلي به پايان برسد. 
وي با بيان اينكه توافق با چين حائز اهميت اس��ت، 
گفت: با توجه به پيش بيني ه��ا مبني بر اينكه چين 
در ٢۵ سال آينده اقتصاد اول دنيا خواهد بود، بنابراين 
همكاري با اين كش��ور در بخش هاي مختلف حائز 
اهميت است. از آنجا كه چين تابع سياست هاي امريكا 
نيست، لذا مي تواند با ايران همكاري كند، بنابراين ما 

نيز بايد از اين فرصت استفاده كنيم. 
وي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه باي��د در جهان ب��راي خود 
همپيماناني داشته باش��يم، افزود: متأسفانه برخي 
موضوع همكاري بلندمدت با چين را با سياسي كاري 
هدف ق��رار مي دهند و ش��يطنت هاي رس��انه هاي 
غربي نيز در كنار آن س��بب تخريب اذهان عمومي 
را فراهم مي سازد. اين تفاهمنامه چشم اندازي براي 
همكاري هاي اس��تراتژيك آينده دو كش��ور است و 
تاكنون هيچگونه عقد قراردادي مبني بر آن بين دو 

كشور انجام نشده است. 
  مخالفت غرب با همكاری كشورها با چين

رئيس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و چين اظهار 
داش��ت: در واقع رابطه چين با هر كش��وري در دنيا 
مورد عاقه اردوگاه غرب نيس��ت، لذا وقتي چين با 
كش��وري در حال انجام كارهاي ب��زرگ اقتصادي، 
سياسي، تجاري و... است، يكسري هجمه ها از سوي 
رسانه هاي غربي به آن اتفاق و رويداد وارد مي شود و 
متأسفانه در كشور ما برخي نيز با هجمه هاي سياسي 

به آن دامن مي زنند. 
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سند همکاری ایران و چین 
راهبرد قدیمی بیشتر تولیدکنندگان نفت است

براس�اس راهب�رد چي�ن 
بود ك�ه در دولت پيش�ين، 
چن�د ق�رارداد، درس�ت 
در اوج تحريم ه�ا ب�ا ايران 
امضا ش�د و براس�اس اين 
قرارداده�ا، ش�ركت هاي 
ساينوپك و سي ان پي سي 
توس�عه ميادي�ن آزادگان 
ش�مالي، آزادگان جنوبي و 
يادآوران را بر عهده گرفتند

 چين در سال های آينده اقتصاد اول دنيا می شود و تفاهم نفتی با اين كشور 
مبانی اقتصادی و امنيتی و استراتژيك مهمی دارد 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

قوت غالب مردم در خردادماه چقدر گران شد؟
بازار

صید فانوس  ماهیان ممنوع شد
مدي�ركل دفت�ر ام�ور صي�د و صي�ادي س�ازمان ش�يالت 
اي�ران گف�ت: ب�ا بررس�ي مالحظ�ات تخصص�ي و اجراي�ي، 
فانوس ماهي�ان  فص�ل صي�د  ممنوعي�ت  گردي�د  مص�وب 
به م�دت دو م�اه از ابت�داي تيرم�اه س�ال ج�اري اج�را ش�ود. 
مختار آخوندي در گفت وگو با تس��نيم افزود: به طور كلي تعيين فصل 
ممنوعيت و آزادي صي��د گونه يا گ��روه آبزي، از اقدام��ات مديريت 
ماهيگيري شيات است كه با هدف حفظ و بهسازي ذخاير آبزي انجام 
مي ش��ود؛ فانوس  ماهيان از ذخاير آبزي ارزش��مند در آب هاي عميق 
درياي عمان محسوب مي شوند كه از سوي ناوگان صيد اختصاصي و 

در صيدگاه هاي با عمق بيش از ٢00 متر برداشت مي شوند. 
وي گفت: در راس��تاي مديريت بهينه و مطلوب ب��راي بهره برداري از 
ذخاير مذكور نسبت به بررسي پيشنهاد كميته مديريت صيد شيات 
استان هرمزگان در جلسه مورخ 99/3/٢7 كميته مديريت صيد مركز 
با حضور اعضاي كميته از جمله نمايندگان مؤسس��ه تحقيقات علوم 
شياتي كشور، شيات استان، اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي و... 
اقدام شد و پس از بررسي ماحظات تخصصي و اجرايي موضوع مصوب 
گرديد ممنوعيت فصل صيد فانوس ماهيان به مدت دو ماه از ابتداي تير 

سال جاري اجرا شود. 
  تمامي شناورهاي صيد فانوس  ماهيان متوقف شدند

آخوندي گفت: بر اين اساس تمامي شناورهاي صيادي فانوس ماهيان 
به مدت دوماه متوقف شده است تا فرصتي براي احيا و بازسازي ذخاير 
در صيدگاه هاي مربوطه فراهم شود. بديهي است دوره توقف فعاليت 
صيادي مورد نظر، منجر به ايجاد ش��رايط مناسب در اكوسيستم دريا 
براي تجديد نس��ل و توليد مثل آبزيان خواهد شد كه بهبود وضعيت 

ذخيره را به دنبال دارد. 
اين مقام مسئول در سازمان ش��يات ايران ادامه داد: طي دوره زماني 
تعيين شده از هرگونه فعاليت صيادي شناورهاي صيد فانوس ماهيان 
ممانعت به عمل مي آيد و يگان حفاظت منابع آبزي شيات نيز با توان 
كامل و با اتخاذ تدابير الزم نس��بت به كنترل و نظارت بر اجراي بهينه 
فصل ممنوعيت اقدام مي كنند. وي تصريح كرد: اجراي ممنوعيت فصل 
صيد باعث آيش صيدگاه، ايجاد فرصت بازس��ازي ذخاير و جلوگيري 
از صيد غيرمجاز و شرايط بهتري براي رش��د و احياي نسل آبزيان در 
زيستگاه هاي طبيعي فراهم مي شود. صيد فانوس ماهيان در سال هاي 
گذش��ته به عنوان يكي از مهم ترين اهداف توسعه اي سازمان شيات 
ايران در چارچوب تحقق اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي مطرح 

شده است. 
آخوندي با ابراز اينكه صيد فانوس ماهيان در سال 9٢ حدود 4 هزار و 
1٢۵ تن بوده كه اين رقم در س��ال 98 به 31 هزار و 11٢ تن رسيد و 
نسبت به سال 97 حدود 4۶ درصد افزايش داشت. همچنين در سال 
9٢، نسبت صيد هدف به كل صيد ۶٢ درصد بود كه با افزايش نظارت و 
اعمال مديريت صيد حجمي، اين نسبت در سال 97 به 70 درصد، در 
سال 98 به 80 درصد و در سه ماهه اول سال جاري به 8٢ درصد رسيد 

كه اين امر حاكي از صيد هدفمند ناوگان مذكور است. 
مختار آخوندي اضافه كرد: فانوس ماهيان از گونه هاي ميان زي درياي 
عمان محس��وب مي ش��وند و اين ذخاير در اعماق بيش از ٢00 متر و 
فاصله 1٢مايلي از س��احل صيد مي ش��وند و از جمله ذخاير ارزشمند 
درياي عمان محسوب مي شوند كه به دليل رشد سريع و عمر كوتاه كمتر 
از يك سال، مي توانند در توسعه بيش از پيش فعاليت هاي شياتي در 

نوار ساحلي جنوب و سواحل مكران نقش مهمي ايفا كنند. 
مديركل دفتر امور صيد و صيادي سازمان شيات ايران گفت: ميزان 
صيد فانوس ماهيان در سه ماهه اول س��ال جاري حدود 9 هزار و 800 
تن بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ٢0 درصد افزايش 

داشته است و نسبت صيد هدف به كل صيد نيز 8٢ درصد بود. 

  غول حفاري نفت شیل امریکا
 اعالم ورشکستگي کرد

شركت چساپيك انرژي، غول صنعت حفاري نفت شيل امريكا، به علت 
انباشت بدهي ناشي از سقوط قيمت هاي نفت اعام ورشكستگي كرد. 
به گ�زارش خبرنگار سي ان بي س�ي، ش�ركت چس�اپيك انرژي، 
غول صنعت حفاري نفت ش�يل امري�كا، به علت انباش�ت بدهي 
ناش�ي از س�قوط قيمت ه�اي نف�ت اع�الم ورشكس�تگي كرد. 
اين ش��ركت كه دفتر مركزي آن در اوكاهاماس��ت اعام كرد مجبور 
شده خود را تحت حمايت فصل 11 قانون امريكا قرار دهد چراكه توان 

مديريت بدهي 9 ميليارد دالري خود را نداشته است. 
اين شركت حاال براي كاهش 7 ميليارد دالر از اين بدهي با بانك ها وارد 
يك برنامه شده اس��ت و اعام كرده كه به فعاليت نرمال خود در طول 

پروسه ورشكستگي ادامه خواهد داد. 
داگ اللر، مديرعامل و رئيس ش��ركت چس��اپيك انرژي، مي گويد: ما 
ساختار مالي شركت را به طور اساسي اصاح خواهيم كرد تا ضعف هاي 
مالي خود را پوش��ش داده و از نق��اط قوت خود در اج��را بهتر بهرمند 

شويم. 
چساپيك انرژي كه در سال 1989 با سرمايه اي ۵0000 دالري تأسيس 
شده بود توانست با استفاده از تكنيك هاي نامتعارف در استخراج نفت و 
گاز، ارزش خود را به 37 ميليارد دالر افزايش دهد.  با سقوط قيمت هاي 
نفت در سه ماهه امسال اين شركت به ضرر خالص 8/3 ميليارد دالري 
رس��يد و اعام كرد كه بدهي هاي بلندمدت آن 9/۵ ميليارد دالر شده 

است در حالي كه تنها 8٢ ميليون دالر نقدينگي دارد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

269864498پرداخت الكترونيك سامان كيش
5838586سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

6518605تأمين سرمايه بانك ملت
15699714596فرآورده هاي نسوزپارس 

113251052عمران وتوسعه فارس 
546004747تامين ماسه ريخته گري 

152001152سيمان كرمان 
225902002نفت پارس 

276991117غلتك سازان سپاهان
16905805مارگارين 

558632660ملي سرب وروي ايران 
238791137توسعه معادن روي ايران 

263831256سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
243481159خدمات انفورماتيك 

277761322پمپ سازي ايران 
9434449صنايع پتروشيمي خليج فارس

7880375پااليش نفت تهران
19376922كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

8871422گسترش نفت وگازپارسيان
7548359ليزينگ خودروغدير

11691556سرمايه گذاري صنعت نفت  
7025334سرمايه گذاري صدرتامين

7343349سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
13995666ايران ياساتايرورابر

5390256س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
5308252گروه پتروشيمي س.ايرانيان

7986380ماشين سازي اراك 
257471226سايپاشيشه 
9611457سيمان ايالم 
6159293بانك سينا

349041662فوالداميركبيركاشان
4497214سرمايه گذاري پرديس
4269203صنايع ريخته گري ايران 

9778465سيمان مازندران 
7556359سيمان دورود

271741294آسان پرداخت پرشين
40541194صنايع كاغذسازي كاوه 

10599504بيمه ملت
11125529سيمان داراب 

13244630فوالدآلياژي ايران
14887708سيمان خزر

398171896آبسال 
255361216قندلرستان 

5267196فوالدمباركه اصفهان
8848421فنرسازي زر

11547549سيمان فارس وخوزستان
7669365سيمان كردستان

10232487سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
17287823توليدي كاشي تكسرام 

19699938فجرانرژي خليج فارس
5930262پااليش نفت اصفهان

15846754پتروشيمي شازند
9270285صنايع پتروشيمي خليج فارس

13282632سيمان شاهرود
253451206نفت پارس 

11526548معدني وصنعتي گلگهر
5992285حمل ونقل بينالمللي خليج فارس

3440161پارس خودرو
214471021فرآوري موادمعدني ايران 

388001197پتروشيمي پرديس
514892451درخشان تهران 

5607267سرمايه گذاري صنعت بيمه 
504001895ايران تاير

6228405معدني وصنعتي چادرملو
216981003فروسيليس ايران 

15962760توريستي و رفاهي آبادگران ايران
9443449پست بانك ايران

7877375معدني وصنعتي چادرملو
676533221پتروشيمي نوري

8976142پالسكوكار
9002428سيمان صوفيان 

445882123پليپروپيل نجم-جمپيلن
14628696تراكتورسازي ايران 
16701795سامان گستراصفهان 
15399458پااليش نفت تبريز

416391526گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
619132948كربن ايران 

239001081صنعتي بهشهر
7160328سرمايه گذاري بوعلي 

270871289پتروشيمي خارك 
7400342نوسازي وساختمان تهران 

14688699سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
9084432موتورسازان تراكتورسازي ايران 

293001077مس شهيدباهنر
17343825مبين انرژي خليج فارس

10112375تجارت الكترونيك پارسيان
380151810سيمان قائن 
28487611كاشي الوند
890404240قنداصفهان 

231331101داده پردازي ايران 
11463545ايركاپارت صنعت

1185110بيمه آسيا
11332539ليزينگ ايرانيان

486092314پارس مينو
313531493سيمان فارسنو

229791017ريخته گري تراكتورسازي ايران 
6653316مهركام پارس 

10000215پااليش نفت بندرعباس
269781284صنايع كاشي وسراميك سينا

360451716سيمان آرتااردبيل
218821042داروسازي زاگرس فارمدپارس

229001090افست 
7599361 گروه صنايع بهشهرايران 

516692460كاشي پارس 
211981009قندنيشابور

665373168فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
229531086سبحاندارو

1097825227گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
232711108كيميدارو

287421368رينگ سازي مشهد
340491621نيروترانس 

374171781سراميك هاي صنعتي اردكان 

گ�زارش مرك�ز آم�ار اي�ران نش�ان مي ده�د برن�ج خارجي 
و ع�دس ك�ه ج�زو اق�الم عم�ده س�بد مصرف�ي خان�وار 
اس�ت در خردادم�اه ب�ا ت�ورم زي�ادي روب�ه رو بوده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، گزارش  رسمي مركز آمار از تغيير شاخص قيمت 
كاال و خدمات در خرداد از اين حكايت داش��ت كه تورم ساالنه در 
خردادماه تا ٢7/8درصد رسيده اس��ت. در عين حال با تغيير تورم 
نقطه  به نقطه، خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٢٢/۵ درصد بيشتر 
از خرداد 1398 براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« 
هزينه كرده  بودند، اما تازه ترين گ��زارش از وضعيت تورم كاالهاي 
خوراكي در بين ٢4 گروه نشان مي دهد كه پنج قلم در خرداد امسال 

نس��بت به همين ماه در سال گذش��ته كاهش قيمت داشته اند؛ به 
طوري كه گوش��ت گاو و گوس��اله با كاه��ش 9/8 درصدي به طور 
متوسط در هر كيلوگرم 83 هزار و 800 تومان، گوشت گوسفند با 
۶ درصد كاهش 98 هزار و ۶00 تومان، سيب زميني با 3۶/۶درصد 
كاهش 4 هزار و ٢00 تومان، پياز ب��ا ٢3/7درصد كاهش 3 هزار و 
400 تومان و رب گوجه فرنگي با 19/۶درصد كاهش هر كيلو به طور 
متوسط 18هزار و 100 تومان در بازار عرضه شده است،اما در برخي 
اقام افزايش قابل توجهي وجود دارد ك��ه عمدتاً در گروه حبوبات 
است. هر كيلو عدس در خرداد امسال نسبت به همين ماه در سال 
گذشته 1٢۵/7 درصد گران شده و هر كيلو به طور متوسط ٢1 هزار 

و 900 تومان فروش رفته است. همچنين لوبيا چيتي با ۶3/3 درصد 
رشد هر كيلو ٢۶ هزار و 300 تومان عرضه شده است. 

افزايش قيمت در برخي اقام ديگر نيز قابل توجه است كه از جمله 
آنها مي توان به چاي خارجي بسته اي كه با 7۶ درصد افزايش قيمت 
به طور متوسط ۶1 هزار و 900 تومان فروش رفته است، اشاره كرد. 
برنج خارجي نيز افزايش قيمت باالي ۵0 درصدي داش��ته و با هر 
كيلو 13 هزار و 800 تومان رش��د ۵۵/7 درصدي نسبت به خرداد 
سال گذش��ته دارد، اين در حالي اس��ت كه برنج ايراني با متوسط 
قيمت هر كيل��و ٢۵ ه��زار و 900 تومان فروش رفت��ه كه افزايش 

14/۵درصدي دارد. 

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن مهر کارگرى شماره چهارده 
ارومیه به شماره ثبت 9415 و شناسه ملى 10220142941 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ارومیه (897028)

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9907236

 م الف: 451/ رئیس اداره اجراي اسناد رسمی مشهد (شعبه سوم)

اداره کل ثبت اسنادوامالك خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقدسندرسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمان هاى  فاقد سندرسمى

محمدرضا رجایى مقدم-رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فریمان
تاریخ انتشارنوبت اول:1399/4/11- تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/4/26

آگهى مفقودي 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9710517

 م الف: 450/ مسئول شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمی مشهد

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى

  (آگهى اصالحى)

محمدرضا رجایى مقدم-رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فریمان
تاریخ انتشارنوبت اول:1399/4/11- تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/4/26


