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گوناگون
• •رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ :برجام
برهم زدنی نیست
مهر  -رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در گفتگویی

اعالم کرد که توافق هسته ای ایران برهم زدنی
نیست «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس
امنیتی مونیخ در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل
در خصوص تاثیرگذاری اروپا بر سیاست خارجی
جهانی به خصوص پس از روی کار آمدن «دونالد
ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا اظهار داشت:
هم بله هم خیر .وی در توضیح گفته خود اظهار
داشت :در جریان توافق هسته ای با ایران ،اتحادیه
اروپا نشان داد که اگر بخواهد می تواند .در عین
حال در خصوص سوریه ماجرا شکل دیگری دارد،
اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است در این مسیر
تاثیرگذار عمل کند .اوضاع در سوریه هنوز تأسف
بار بوده و افزایش شمار پناهجویان سوری نیز مزید
بر علت شده است.

• •ژنرال عون :لبنان می تواند پل تفاهم
عربی – ایرانی باشد
ایرنا –رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد:لبنان

می تواند پل تفاهم بین کشورهای عربی از جمله
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با جمهوری
اسالمی ایران باشد و ما باید در این زمینه تالش
کنیم.
ژنرال عون درگفت وگو با روزنامه مصری االهرام
افزود :اگر در ایجاد تفاهم عربی – ایرانی موفق شدیم
که بسیار خوب و اگر نه ،وجدان ما راحت خواهد بود
زیرا تنها تماشاگر نبوده ایم ،بنابراین اقدام در این
زمینه بهتر است و دست کم باید تالش کنیم.

• •دبیر ستاد انتخابات کشور :
نام نویسی داوطلبان میان دوره ای مجلس
از هشتم اسفند ماه
ایرنا -دبیر ستاد انتخابات کشور گفت :نام نویسی از

داوطلبان انتخابات نخستین میان دوره ای دهمین
دوره مجلس شورای اسالمی از ساعت هشت صبح
هشتم اسفندماه  95آغاز می شود و به مدت هفت
روز ادامه می یابد.
علی پور مطلق افزود :این نام نویسی در فرمانداری
های حوزه های انتخابیه و وزارت کشور انجام می
شود .وی ادامه داد :براساس جدول زمانبندی
فرآیند انتخابات نخستین میان دوره ای دهمین
دوره مجلس شورای اسالمی همزمان با آغاز نام
نویسی ،دستور شروع فرآیند برگزاری انتخابات و
تشکیل هیات های اجرایی این انتخابات را خواهیم
داشت.
دبیر ستاد انتخابات کشور یادآور شد :انتخابات
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در حوزه های
انتخابیه مراغه و عجب شیر و اهر و هریس در استان
آذربایجان غربی ،در حوزه انتخابیه اصفهان و در
حوزه انتخابیه بندرلنگه ،پارسیان و بستک در استان
هرمزگان برگزار می شود.
پورعلی مطلق همچنین در خصوص زمان نام نویسی
از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شوراهای
اسالمی شهر و روستا گفت :تا زمانی که قانون
جدیدی به ما ابالغ نشود مطابق قانون فعلی ،روند
برگزاری انتخابات را دنبال می کنیم که در حال
حاضر براساس برنامه ریزی انجام شده نام نویسی
از داوطلبان این انتخابات  30اسفند ماه سال
جاری تا  6فروردین ماه سال  96است .انتخابات
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ،پنجمین دوره
شوراهای اسالمی شهر و روستا و نخستین میان
دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 29
اردیبهشت ماه سال  96برگزار می شود.

• •دومین ایرباس به زودی وارد
ایران میشود
فارس  -سفیر فرانسه در ایران با اشاره به امضای

توافقنامه توتال با شرکت ملی نفت ایران برای
گسترش فاز  ۱۱پارس جنوبی ،گفت :با برجام
کامال موافقیم.
فرانکویس سنماد در چهارمین همایش بین المللی
خودروی ایران اظهار داشت:تالش میکنیم
سهممان را در زمینه برجام ادا کنیم .وی افزود :یک
هواپیمای ایرباس به ایران آمده و هواپیماهای بعدی
را نیز به زودی ارسال خواهیم کرد.

• •نوروز امسال  120هزار زائر ایرانی
عازم عتبات خواهند شد
ایرنا -مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت:

براساس برنامه ریزی های انجام شده درایام نوروز
امسال  120هزار تن از زائران ثبت نام کننده به
عتبات عالیات اعزام خواهند شد.
محسن نظافتی افزود :با توجه به پایان یافتن پیش
ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات عالیات و نام
نویسی حدود  200هزار نفر در اجرای این طرح ،از
روز  25اسفند ماه جاری اعزام های نوروزی آغاز و تا
 15فروردین  96ادامه خواهد داشت.
وی بیان داشت 80 :هزار نفر باقی مانده نیز از 15
فروردین ماه  96تا  31اردیبهشت ماه به عتبات
عالیات اعزام خواهند شد

• •وزیر صنعت:سال آینده بازنشسته
میشوم
فارس -وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:قرار است

سال آینده ما بازنشست شویم ولی از خودروسازان
می خواهم که مسایل روز صنعت خودرو را پیگیری
کنند.
محمدرضا نعمت زاده در چهارمین همایش بین
المللی خودروی ایران اظهار داشت :قرار است ما
سال آینده بازنشست شویم و کارهایمان را انجام
داده ایم ولی شما (خودروسازان) کنفرانس هایی را
برای حل مشکالت روز صنعت خودرو برگزار کنید.

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر  :علی ولیزاده
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)
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تلفن آگهی 056-32445090:نمابر آگهی و اشتراک 056 - 32448053 :

روحانی در جشنواره بینالمللی فارابی:

برگزاریمداومانتخاباتوتصمیمگیریمردم
ازافتخاراتانقالباست

رئیسجمهور با بیان اینکه یکی از افتخارات انقالب ،برگزاری
مداوم انتخابات و تصمیم گیری مردم است ،گفت :تا حق
انتخاب هست ،انقالب جوان و پویا است.
به گزارش مهر حجتاالسالم حسن روحانی روز گذشته در
هشتمین جشنواره بینالمللی فارابی با اشاره به اینکه
در ایام پیروزی انقالب و جشن سالگرد انقالب اسالمی هستیم،
افزود :این انقالب وارد سی و نهمین سال از پیروزی خود
شده است .هنوز هم از صاحبنظران علوم انسانی و اسالمی
درخواست میکنم برگردند و انقالب اسالمی را بازخوانی و
تحلیل کنند که چطور و چگونه در یک عصر دو اردوگاهی و در
دوران جنگ سرد ،ملتی که به هیچ یک از اردوگاهها تکیه نکرد،
توانست بزرگترین انقالب مردمی را به پیروزی برساند.
رئیسجمهور ادامه داد :امام راحل به عنوان راهبرد انقالب،
فیلسوف ،صاحبنظر اخالقی و مرجع تقلید چگونه توانست
این انقالب بزرگ را به نتیجه برساند؟
وی تصریح کرد :امام خمینی (ره) به مردم و قدرت مردم باور
داشت که این نکته بسیار مهمی است.
رئیسجمهور با بیان اینکه از طریق ادبیات و زبان است که

تلفنواحد اشتراک056-32448052:
نمابرتحرىرىه056-32448054 :
مسئول تحرىرىه056-32448050:
تلفن سرپرست056-32443939 :

اخبار

سیاسی و بین الملل

افزایش  ۳۰میلیون دالری درآمد فروش
روزانه نفت

مهر  -معاون وزیر نفت با اشاره به ادامه مذاکرات ایران با اعضای اوپک برای
بازگشت تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت ،گفت :توافق وین ،تاکنون منجر
به افزایش  ۳۰میلیون دالری درآمد فروش نفت ایران شده است.
امیرحسین زمانی نیا با بیان اینکه مذاکرات ایران با کشورهای مختلف عضو
اوپک برای هماهنگی بیشتر بین اعضا در راستای کاهش تولید و تعادل
بخشی به روند عرضه و تقاضا در بازار نفت ادامه دارد ،گفت :بر این اساس
در چارچوب توافق وین ،مذاکرات ایران با تمام کشورهای عضو اوپک ادامه
مییابد.

پژو ۲۰۰۸قبل از نوروز عرضه میشود

دریچهای به فرهنگ واقعی ملتها باز میشود ،گفت :در تمام
علوم اسالمی و انسانی به غیر از بخش بنیادی آن باید به فکر
کاربردی کردن این علوم باشیم.
روحانی با اشاره به مشکالت امروز جامعه ما گفت :آیا فقط علوم
تجربی و پایه میتواند راه درمان باشد یا بیشترین بار مسئولیت
بر دوش عالمان اسالمی و انسانی است؟ مشکل اقتصاد ما را
چه کسانی باید حل کنند؟ مگر امروز اقتصاد یکی از بزرگترین
مشکالت ما نیست؟ مگر یکی از مشکالت ما رکود نیست؟ علم

قدردانی رییس جمهوری از
حضور حماسی مردم ایران در
مراسم یوم ا 22 ..بهمن
رییس جمهوری در پیامی با قدردانی از حضور حماسی مردم ایران اسالمی در
مراسم بزرگداشت سیوهشتمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی تصریح کرد
که این حضور حماسی تجلی استواری در دفاع از استقالل کشور ،وفاداری به
ارزشهای اصیل انقالب و امیدبخش خادمان و تالشگران نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران بود.
در بخشی از این پیام آمده است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران
یوهشتمین سالروز پیروزی انقالب
حضور حماسی شما در مراسم بزرگداشت س 
اسالمی ،تجلی استواری در دفاع از استقالل کشور ،وفاداری به ارزشهای اصیل
انقالب و امیدبخش خادمان و تالشگران نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
بود .درود خدا بر امام(ره) ،شهیدان و ایثارگران که نهال مبارزه علیه استبداد
و استعمار را با جانفشانیهای خود به شجره طیبه جمهوری اسالمی تبدیل
کردند و سالم بر شما مردم هوشمند که با ایمان و اراده و با سینههای پر از امید به
آیندهای روشن ،در پاسداری از آرمانهای انقالب ،چنین حضوری سرنوشتساز
و نقشآفرین داشتید .حضوری سرشار از آگاهی و زمانشناسی که دشمنان را
ناامید و دوستان را امیدوارتر نمود.
اینجانبباپاسداشتحضورحماسیوپرمعنایشماملترشیدایراندرآیینهای
دهه مبارک فجر بهویژه راهپیمایی  ۲۲بهمن ،از آحاد مردم و گروههای مختلف
سیاسی و اجتماعی که امسال پرشورتر از سالهای گذشته ،یکدل و یکرنگ،
وحدت و عزم ملی را به تصویر کشیدند ،قدردانی میکنم و توفیق همگان را در
پاسداری از ارزشهای انقالب و پیشرفت و تعالی روزافزون کشور ،از درگاه
خداوند منان مسألت دارم.

حسن روحانی -رئیس جمهوری اسالمی ایران

مدیریت بر دوش کدام رشتههاست؟ وی با بیان اینکه تشریح و
تبیین قوانین سیاسی بر دوش عالمان انسانی است ،گفت :اگر
در جامعه قواعد بازی مراعات نشود و فرهیختگان نتوانند افکار
صحیح را منتقل کنند ،همین وضعی به وجود میآید که امروز
در آمریکا شاهد هستیم.
در آمریکا این سؤال پیشروی مردم است که با وجود این همه
دانشگاه ،دستگا ههای تبلیغاتی و عالم و فرهیخته چطور
نتوانستهاند افکار عمومی مردم را قانع کنند.

تشکیل پرونده حادثه پالسکو
در دادستانی تهران
فارس  -سخنگوی قوه قضائیه گفت :پرونده حادثه پالسکو در دادسرای تهران تشکیل شده است و هیاتی
در این خصوص بوجود آمده اما هنوز این هیات گزارشی نداده است.
اژهای درخصوص حادثه پالسکو و پروندهای که بعد از آن ایجاد شد و اینکه در کدام مرجع قضایی قرار دارد
و آیا مسئوالن برای این پرونده احضار شدهاند اظهار داشت :پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و تحت
نظر دادستان و مدعیالعموم است .وی عنوان کرد :دو نفر در این خصوص بازداشت هستند یعنی اینکه
اتهام متوجه آنها بوده است و در خصوص سایر علل که سبب شده این حادثه گسترش یابد و نیز منجر به فرو
ریختن شود هیاتی مرکب از کارشناسان تشکیل شده تا ابعاد آن را بررسی کنند.

آغازجلساتکاهشنرخسوددربانکها؛

هم پیمانی دوباره بانک ها برای کاهش
نرخ سود

بعد از مدتها بازی بانکها با نرخ سود و رقابت های منفی برای جذب سپرده های بیشتر ،اکنون بانکداران هم
پیمان شده اند تا نرخ سود را کاهش دهند .به گزارش مهر موضوع نرخ سود به یک سریال در نظام بانکی
ایران تبدیل شده است ،گاه سود پایین می آید و در برخی دولتها حتی به  ۱۲درصد هم می رسد و مشکالت
خاص خود را به وجود می آورد و در مقابل ،گاهی هم آنقدر باال می رود که کنترل آن برای همه سخت است
و رقابت های منفی در بانکها صورت می گیرد تا بلکه بتوانند سپرده بیشتری جذب کنند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی می گوید :اگر بتوان نرخ سود سپرده ها را مدیریت کرد ،حتما بانک ها
خواهند توانست نرخ بازار بین بانکی را کنترل کنند .یعنی بانک ها باید با هم ،هم آواز شوند تا با توافق قرص
و محکم ،نرخ را این بار کاهش داده و به آن پایبند باشند .این در شرایطی است که مقامات بانک مرکزی و
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده اند که تا پایان امسال ،هیچ تغییری در نرخ های سود بانکی ایجاد
نخواهد شد .این در حالی است که بعید به نظر می رسد که چانه زنی بانکها با خودشان و مقامات بانک
مرکزی ،حداقل تا اردیبهشت ماه سال آینده ،به بار بنشیند.

ایسنا  -مدیرعامل پژو گفت :پژو  ۲۰۰۸به عنوان جدیدترین نسل از
خودروهای پژو قبل از نوروز در ایران عرضه خواهد شد.
جان فیلیپ اینپاراتو در چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو اظهار
کرد :تولید پژو  ۲۰۰۸از حدود یک ماه پیش در اروپا آغاز شده است.

احتمال افزایش ۲۰درصدی قیمت بلیت اتوبوس

ایسنا  -رییس اتحادیه تعاونی مسافربری با بیان اینکه در نوروز سال ۹۶
نیز مانند سا لهای گذشته برنامهریزی برای انجام سفرها با همکاری
اتحادیه و سازمان راهداری صورت میگیرد از برگزاری جلسه هماهنگی
این سفرها خبر داد.
احمدرضا عامری در پاسخ به این سوال که آیا در برنامههای سفرهای نوروزی
 ۹۶نیز قیمت بلیت اتوبوس افزایش خواهد یافت ،گفت :صحبتهایی در این
زمینه صورت گرفته اما این موضوع منوط به تصمیم و هماهنگی با سازمان
راهداری کل کشور است.

آغاز دورههای آموزشی استخدامیها از  ۲۰فروردین ماه ۹۶

ورود  ۱۰هزار نفر به مدارس از مهر سال آینده

رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت :از ۲۰
فروردین ماه سال آینده کالسها و دورههای آموزشی  ۱۰هزار نفری که از
طریق آزمون استخدامی وارد آموزش و پرورش میشوند آغاز شده و تا پایان
مردادماه ادامه خواهد داشت.
اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری
اطالعات وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس در خصوص استخدام
و ورود  10هزار نفر به آموزش و پرورش اظهار داشت :مرحله نخست مصاحبه
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی به پایان رسیده است و تا پایان بهمن ماه
نیز لیست تکمیلی در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد.
وی افزود :از  20فروردین ماه سال آینده کالسها و دورههای آموزشی این
 10هزار نفر آغاز میشود و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.
چهاربند در خصوص زمان ورود پذیرفته شدگان آزمون استخدامی به
مدارس خاطرنشان کرد :پس از اتمام دورههای آموزشی این افراد در مرحله
نخست آزمون پیش از ورود به مدارس شرکت میکنند و افرادی که در آزمون
فوق قبول شوند میتوانند از اول مهر ماه به کالسهای درس بروند که ضمن
تدریس ،کارورزی و کارآموزی خود را نیز طی خواهند کرد
رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و
پرورش در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی احکام استخدامی این افراد
صادر میشود ،گفت :احکام آزمایشی پیمانی این  10هزار نفر از اول مهر
ماه صادر خواهد شد مشروط بر اینکه زیر نظر اساتید راهنمای خود در آزمون
جامع و پایانی که تابستان  97برگزار میشود شرکت کنند که در صورت
قبولی گواهینامه صالحیت حرفهای دریافت می کنند و سپس رسما به
عنوان معلم استخدام آموزش و پرورش میشوند.

 /٩٥٢٢٠١٤٠ج

 /٩٥٢٢١٢١٥ج

اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﯽ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ
آﮔﻬ� ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  ١٣آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� و
اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ�
ﺑﺮاﺑﺮ را� اﺻﻼﺣ� ﺷﻤﺎره١٣٩٥/١١/٢٠-١٣٩٥٦٠٣٠٨٠٠١٠٠٤٩٦١ﻫﻴﺎت
اول/دوم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
رﺳﻤ� ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘ� ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟ�ﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻘﺎﺿ�
آﻗﺎ� ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ �ﺮ�ﻢ ﭘﻮر ﻓﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ �ﺮ�ﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ٢١٦ﺻﺎدره از
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٠٦٥١٦٧٠٠٧١در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ��ﺒﺎب ﺑﺎغ ﻣﺸﺠﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ��ﺒﺎب
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٦٢٨٦/١٣ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼ� ٥٥٠ﻓﺮﻋ� از ١٢٤اﺻﻠ�
و-٢٤٧/١٣٧٠اﺻﻠ� واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ دو ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺲ آﺑﺎد� ﻣﺤﺮز ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ.ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در �� ﻧﻮﺑﺖ
آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗ� �ﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﺘﺮاﺿ�
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت �� ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ا�ﻦ
اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ،ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ،دادﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪت ﻣﺬ�ﻮر و ﻋﺪم
وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ اول٩٥/١١/٢٥:

ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻠﯽ

رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

 /٩٥٣٣٨٩٤٥ج

 /٩٥٣٣٩٣٤٣ش

