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معاون میراث فرهنگی کشور گفت :بیش از  ۲۲هزار قلم شیء تاریخی ساماندهی شده است ۹۸ .هزار قلم شیء نیز در گمرکات و غیره کارشناسی و  ۱۳هزار شیء هم مرمت شده است .به
گزارش مهر ،محمدحسن طالبیان گفت :سال گذشته اعتباراتی برای ما آمد .تالش میشود که این اعتبارات در حوزه نرم افزاری موزهها هزینه شود .افراد در سطح ملی و جهانی باید بتوانند
در سیستم مجازی ،موزهها را ببینند .بنابراین در آینده کمتر موزهای را خواهیم دید که شاهد تجهیزات نرم افزاری نباشد .این جدا از بستههای حفاظتی و بلیت الکترونیکی نیست .طالبیان
ادامه داد :نمایشگاههای آثار تاریخی استانی را به موزه ملی به خاطره تجربهای که دارد ،متصل میکنیم .ما میخواهیم نمایشگاه آثار تاریخی در استانها بچرخد.
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گزارش «ابتکار» از بخشنامه جدید سازمان حفاظت محیطزیست و واکنش مردم به آن

مینویسیم «گرد و غبار» میخوانیم «ریزگرد»
.
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ریزگرد یا گرد و غبار؟ این چالش جدیدی است که مسئوالن
وزارت بهداشت از این به بعد در اطالعیهها ،اخبار یا حتی
سخنرانیهای شان با آن روبهرو هستند ،چالشی که به نظر
میرسد دامان سایر نهادها و سازمانهای دولتی را نیز بگیرد.
این چالش را رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به وجود
آورده است .گرچه او دلیلی برای این تصمیم خود ارائه نکرده
اما به نظر میرسد این تاکتیک واژگانی برای کاهش استرس
و نگرانی افکار عمومی از وقوع این پدیده اتخاذ شده باشد.
تصمیمی که در همین ابتدا با واکنش مردم و حساس شدن
افکار عمومی نسبت به واژه «ریزگرد» همراه بوده است.
اما آیا این تاکتیک میتواند به آرامش عمومی کمک کند؟
کارشناسان میگویند این تاکتیک نه تنها نتیجه عکس دارد
بلکه مردم پس از مدتی از «گرد و غبار» نیز هراسان خواهند
شد و آن زمان است که باید به دنبال واژه دیگری برای این
پدیده بود.
نزدیک به  17سال است که خوزستان با پدیدهای زیست
محیطی مواجه است ،پدیدهای به نام ریزگرد که حاال نامش را به
گرد و غبار تغییر دادهاند .خوزستان تقریبا از سال  1380میزبان
این پدیده خاک آلود بوده ،پدیدهای که نفسها را تنگ و زندگی را
برای خوزستانیها جهنم کرده است .اما از سال  ۸۵تا به امروز که
این مهمان در خوزستان ماندگار شده ،جز آسمان خاکستری ،نفس
تنگ و بوی خاک خاطرهای در ذهن خوزستانیها به یادگار نگذاشته
است .گرد و غبار اما تنها به مهمانی در این استان بسنده نکرده است.
این پدیده شوم یک به یک استانهای ایران را فتح میکند و جلو
میرود ،بدون آنکه اقدامات مسئوالن بتواند سد راه آن باشد .حاال
اما رئیس سازمان حفاظت محیطزیست راه تازهای را برای مقابله
با این پدیده یافته است .او در نامهای که به امضای حسین کشاورز،
مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی رسیده به دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و چندین معاونت آن از جمله معاونت بهداشت،
معاونت امور اجتماعی ،معاون تحقیقات و فناوری ،مشاور رئیس و

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی ،مشاور وزیر و مدیر کل دفتر
بازرسی ارزیای عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ابالغ
کرده است که از بکار بردن واژه ریزگرد خودداری و از واژه «گرد و
غبار» را استفاده کنند.
این ابالغیه که به نظر میرسد دامان سایر ارگانها ،نهادها و
سازمانها و حتی رسانهها را نیز بگیرد با واکنش کاربران شبکههای
اجتماعی همراه بوده است .آنها گاهی با زبان طنز نوشتهاند« :زین
پس به جای واژه غریب و نامانوس ریزگرد از واژه گرد و غبار استفاده
میکنیم .حاال خوزستانیها راحتتر نفس میکشند ».شازده کوچولو
نوشته« :سازمان محیط زیست به وزارت بهداشت نامه زده که اینهایی
که تو هواست ریزگرد نیست ،بلکه گرد و غباره ،قبال هم نمایندهای
در مجلس گفته بود اتفاقی که برای صندوق ذخیره فرهنگیان رخ
داده اختالس نبوده بلکه بدهی بانکیه .یعنی تا کی میخواهیم همه
چیز را ساده سازی کنیم ».سارا اما نوشته است« :حاال واقعا از نظر
علمی ریزگرد با گرد و غبار فرقی داره یا نه؟» این سوالی است که
اسماعیل کهرم ،فعال محیطزیست در گفتوگو با «ابتکار» به آن
پاسخ داده است.

ریزگرد یا گرد ریز؟
او پاسخ خود را با شعری از هاتف اصفهانی آغاز میکند« :سه نگردد
بریشم ار او را ،پرنیان خوانی و حریر و پرند» یعنی اگر ابریشم را پرنیان
خطاب کنیم یا حریر و پرند ابریشم سه تا نمیشود .این شعر حکایت
ی چند کلمه
«ریزگرد» و «گرد و غبار» است .اگرچه در زبان انگلیس 
از جمله « »dustیا « »air burn practiceبرای این پدیده به
کار میرود اما هدف بیان موادی است که به دو دسته آلی و معدنی
تقسیم میشود و اگر اندازه آن زیر  2و نیم میکرون باشد باعث خفقان
میشود و جای محل آزاد شدن کربن دی اکسید و جذب اکسیژن
را در هنجره انسان میگیرد و باعث تنگی نفس و آسم در انسان
میشود .او میگوید :ما با پدیده علمی طرف هستیم که کلمه «ریز»
با دلیل و برهان به آن چسبیده است .این فعال محیط زیست در
واکنش به مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست میگوید :این مصوبه
ارزش کاغذی که بابت آن حرام میشود را ندارد .شما با تغییر نام یک
پدیده شوم نمیتوانید ماهیت آن را تغییر دهید .پاک کردن صورت
مسئله ،مسئله را حل نمیکند .کهرم میگوید :ما با کلمات میجنگیم
به جای جنگ با ریزگردهایی که مردم را خفه میکند .شنیدن واژه

ریزگرد که از روز اول مردم را به اختناق و استرس نمیانداخت اما
حاال که تداوم یافته و چندین سال بدون آنکه فکری به حالش کنند،
ادامه پیدا کرده به پدیدهای وحشتناک تبدیل شده است اما بعد از
مدتی همان حساسیتی که نسبت به کلمه «ریزگرد» به وجود آمده
متوجه گرد و غبار میشود.
«ریزگرد» ،مصداق تشویق اذهان عمومی
«ریزگرد» خطهای قرمز را رد کرده است اما این بار نه خط قرمز
روی تابلوی کیفیت هوا را« .ریزگرد» واژه منشوری این روزهای
محیط زیست ایران جای خود را به گرد و غبار داده تا شاید بتواند
تنفس ،امنیت ،آرامش و زندگی را به خوزستان و سایر استانهای
درگیر این پدیده برگرداند .ریزگرد از واژههای اداری وزارت بهداشت
که در طی سالهای گذشته با آمارهای بیماران سرطانی ،تنگی نفس
و آسم همراه بوده فیلتر میشود تا شاید اعداد از اینکه هست باالتر
نرود .اما فارغ از اینکه این کار میتواند ساده سازی یک پدیده باشد
یا برای آرامش مردم این سوال مطرح میشود که آیا این کار تبعات
مثبتی برای جامعه دارد یا اثری سوء؟
انقالب واژگانی چه اثری بر امنیت اجتماعی دارد؟
نادر صادقیان ،جامعهشناس در گفتوگو با «ابتکار» از قول موالنا
شعری میخواند« :اختالف خلق از نام اوفتاد ،چون به معنی رفت
آرام اوفتاد» او میگوید» آیا با بازی الفاظ میتوانیم آمار مبتالیان به
سرطانی که ریزگردها مسببش بودند را کم کنیم؟ یا میتوانیم جلوی
سیل مهاجرت از خوزستان را بگیریم .مسئولی که قائل به انقالب
واژگانی است اول دلیل آن را بگوید؟ مثل این است که ما مخاطبها
وظیفه سر تکان دادن و تأیید کردن و چشم گفتن را به مسئوالن
داریم .آیا با طرح این مسئله حل مسئله نیز خواهیم داشت؟
صادقیان ادامه میدهد :بر فرض آنکه ما به «ریزگرد» بگوییم «گرد
و غبار» ،آیا همین گرد و غبارهایی که طبق اعالم رسمی  70برابر حد
مجاز است خطرناک نخواهند بود؟ آیا در این زمان نباید از گرد و غبار
هم ترسید؟ او در پاسخ به این سوال که آیا این تاکتیکهایی میتواند
به آرام کردن اذهان عمومی کمک کند میگوید :این تاکتیکها
حتی اگر برای آرام کردن افکار عمومی و حفظ امنیت باشد نتیجه
عکس دارد و مخاطب تنها آن را توهینی به شعور خود میداند و
حتی اعتماد عمومی را از مسئوالن سلب میکند .به اعتقاد او اگر
مسئوالن کاری برای محیط زیست و معضالت آن در ایران نکنند
کمکم واژههایی که با محیطزیست پیوند دارند به واژههای امنیتی
تبدیل میشود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی:

دلیل تخریبها غفلت ما نیست

رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گفت :برای پیشبرد
برنامهها و اهداف سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در حوزه
موزه و موزهداری نیازمند افزایش مشارکت عمومی و تقویت مشارکت مدیران
مجموعههای خصوصی با موزههای دولتی هستیم.
به گزارش ایسنا ،علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهوری در مراسم روز جهانی موزهها
در موزه ملی ایران نخست با اشاره به روز «فردوسی» گفت :زبان از بیان تاریخ ،تمدن و
هویت ایران بزرگ الکن است ،ایران کشوری است که تاریخ را ساخته است و بسیاری
از برهههای تاریخی را ایران بزرگ ساخته است و در جنگها و دورانهای مختلف چه
زمانی که شکست خوردیم و چه زمانی پیروز شدیم ،هیچگاه فرهنگ ایران لطمه نخورده
و همواره یکدلتر و منسجمتر به راه خود ادامه داده است و این مسیر را ما نیز همچنان
با انسجام و همدلی ادامه خواهیم داد .او با بیان اینکه ما متعهد به نگهداشت میراث کشور
هستیم ،افزود :گذشتگان تالش کرده و این میراث ارزشمند را حفظ کردهاند ،ما نیز تالش
میکنیم تا این میراث را حفظ کنیم و به نسلهای آینده تحویل دهیم .وی با تاکید بر
اینکه تالش میکنیم تا میراثفرهنگی را با همه تنوع و گستردگی با همین بودجه
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حداقلی و دولتی حفظ کنیم ،ادامه داد :با تمام وجود بهدنبال حفظ میراثفرهنگی و تاریخ
و تمدن کشور هستیم .این نوید را میدهم که دوره خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت
و از میراثفرهنگی صیانت میکنیم ،اما حتما نیاز داریم تا درهای جدیدی را نیز باز کنیم،
ایران کشوری بزرگ است و با اعتبارات دولتی شاید امکان صیانت از این میراث ارزشمند
و بزرگ امکانپذیر نباشد .او افزود :از نخستین روزهای فعالیتم در سازمان میراثفرهنگی
به یکی از موضوعاتی که به صورت جدی ورود پیدا کردم استفاده از ظرفیتهای مردمی
در صیانت از حوزههای میراثفرهنگی است و اعتقاد دارم باید با استفاده از ظرفیتهای
مردمی به مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی بپردازیم که خوشبختانه این اقدامات روند
روبهرشدی را طی میکند .مونسان در ادامه به تخریب آثار فرهنگیتاریخی اشاره کرد و
افزود :دلیل این تخریبها این نیست که ما غفلت میکنیم ،اما مسئله این است که ابزارها و
اعتبارات ما محدود است و برای صیانت هرچه بهتر از این میراثفرهنگی ارزشمند نیازمند
استفاده از ظرفیتهای مردمی هستیم .او ادامه داد :باید بتوانیم این داشتههای تاریخی
را به همه مردم دنیا عرضه کنیم .کشورهای مختلف ساالنه از طریق معرفی داشتههای
تاریخی میلیونها گردشگر را به کشور خود جذب کردند و صاحب میلیونها دالر شدهاند،

از این رو ما نیز اگر بتوانیم از این داشتهها استفاده کنیم ،سطح سازمان میراثفرهنگی
ارتقا مییابد و توجه دولت و حاکمیت به حوزه میراثفرهنگی و گردشگری بیش از پیش
افزایش مییابد.
در  ۵سال  ۱۵۰موزه در کشور احداث شدهاند
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در ادامه گفت :یکی از مهمترین
حوزههای معرفی داشتههای فرهنگیتاریخی ما موزهها هستند ،خوشبختانه شاهد رشد
احداث موزهها هستیم به گونهای که از  ۴۰۰موزه در ابتدای دولت تدبیر و امید به  ۶۵۰موزه
رسیدهایم که رشد قابل مالحظهای است .او با بیان اینکه موزهها حتما باید از حالت سکون
خارج شوند و روند روبهرشدی را آغاز کنند ،افزود :در واقع موزهها باید به محلی برای تعامل
و گفتوگو با کشورهای مختلف دنیا معرفی شود ،در سال گذشته شاهد چند اتفاق خوب در
موزههای کشور بودیم؛ اعقتاد من این است برای تداوم روند رو به رشد موزهها باید از مدیران
خالق بهره برد و این را در ابتدای روزهای ورودم به سازمان میراثفرهنگی نیز اعالم کردم
و خوشبختانه در حال حاضر شاهد اتفاقات خوب در موزه ملی ایران هستیم و این روند به
خوبی باید ادامه یابد.

خبر
 ۳۰۰محیطبان جذب شدند 4 ،هزار محیطبان نیاز داریم

معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست
با اشاره به جزئیات استخدام  ۳۰۰محیطبان در سال جاری اظهار کرد :این
سازمان برای انجام ماموریتهای قانونی خود حداقل به  ۴۰۰۰محیط بان دیگر
نیاز دارد.
به گزارش ایسنا ،کریم شافعی با اشاره به اینکه از سازمان اداری و استخدامی کشور
مجوز جذب  ۳۰۰محیطبان اخذ شده است ،گفت :شرایط جذب این تعداد نیرو مثل
سایر موارد از طریق سازمان سنجش آگهی و مراحل بعدی برای جذب و به کارگیری
این افراد طی میشود .وی در مورد نحوه توزیع  ۳۰۰محیطبان در کل کشور تصریح
ط بانان را بر اساس جدول وضع موجود و پستهای
کرد :توزیع استانی جذب محی 
خالی مشخص کردهایم .به این معنا که یک متغیر تعداد پستهای خالی محیط
بانی در یگان حفاظت محیط زیست و متغیر دیگر تعداد پستهای پر و متغیر سوم
 ۳۰۰نفری است که مجوز جذب آنها داده شده است .یگان حفاظت محیط زیست
این متغیرها را تبدیل به فرمولی کرد ه است که طبق آن جدول توزیع برای استانها
استخراج میشود.
معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید
ط بان برای یگان محیط زیست کشور هنوز پست خالی
کرد :با وجود جذب  ۳۰۰محی 
محیطبانی بسیار زیاد است و بهطور قطع  ۳۰۰نفر افزایش نیرو ،نیاز محیط زیست
کشور را تامین نمیکند .در حال حاضر برای هر  ۶۰۰۰هکتار عرصه تحت مدیریت
محیط زیست تنها یک محیطبان وجود دارد ،درحالیکه سازمان حفاظت محیط
زیست برای انجام ماموریتهای قانونی خود حداقل به  ۳۰۰۰تا  ۴۰۰۰محیطبان دیگر
نیاز دارد .شافعی درباره زمان استخدام محیطبانان جدید اظهار کرد :زمان دقیق آن
مشخص نیست اما قاعدتا باید در فصل تابستان انجام شود .وی با اشاره به ضرورت
ن ماه سال
برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت برای محیطبانان گفت :از فروردی 
جاری دورههای آموزش  ۵۰۰محیطبان شروع شده و تاکنون آموزش تعداد زیادی از
آنها به پایان رسیده است و تعدادی هم در آستانه گذراندن دورههای آموزشی هستند.
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه دورههای آموزش
ضمن خدمت محیطبانی را فعال کردهایم ،گفت :محیطبانان حتما باید دورههای
مختلف آموزشی از جمله بهکارگیری سالح ،نحوه گفتوگو با مردم ،نحوه برخورد
با شکارچیان و متخلفان از گفتوگو گرفته تا دستگیری و گزارشدهی را بگذرانند.
تغییر مشی دانشکده محیط زیست در انتظار تایید وزارت علوم
شافعی با اشاره به تمرکز دانشکده محیط زیست بر ارتقای تحصیلی محیطبانان
اظهار کرد :برحسب سیاستی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم و ابالغ
کرده است از دانشکده محیط زیست هم برای تربیت محیطبان کمک میگیریم البته
این موضوع نیازمند اخذ موافقت وزارت علوم است تا در رسته و گروه محیطبانی
هم دانشجو بگیریم و دانشجویان پس از گذراندن مقطع تحصیلی بتوانند در سازمان
حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگلها در قالب یگان فعالیت کنند .وی در پایان
اظهارکرد :سیاستهای این موضوع تعیین شده و در حال برنامهریزی در این زمینه
هستیم .در صورت اخذ موافقت وزارت علوم هم دانشکده به سمت ارتقای محیطبانی
هدایت میشود و هم کلیه یگانهای حفاظت که در دستگاههای مختلف از جمله
در سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنند ،میتوانند دورههای دانشگاهی را هم
طی کنند.

ثبت دروازه ورود به اقتصاد جهانی است
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آگهی تحدید و حدود قسمتی از پالکهائیکه واقع در قطعه  2و  5بخش های  6سابق بهبهان
و  26فارس ( شهرستان دنا )برابر مقررات ماده  14و  15قانون ثبت اسناد و امالک در
روزهائیکه ذیال” در محل وقوع ملک عملیات تحدید و حدود به عمل خواهد آمد ./

329 241/آقای الماس سجادی خواه فرزند طهماسب ششدانگ یک باب خانه به
مساحت 09 383/متر مربع مجزی شده از اراضی تمنک ./
روز تحدید حدود 20 :03/1397/

مساحت 67 107/متر مربع مجزی شده از اراضی پاتاوه ./
409 312/آقای زمان درخشان پی فرزند لطفعلی ششدانگ یک باب ساختمان تجاری
به مساحت 10 21/متر مربع مجزی شده از اراضی پاتاوه ./
410 312/آقای آیت اله پیراسته فرزند یحیی ششدانگ یک قطعه زمین محصور که
با پالک 252 312/تشکیل یک باب خانه میدهد به مساحت 29 28/متر مربع مجزی
شده از اراضی پاتاوه ./
روز تحدید حدود 23 :03/1397/

176 303/آقای مصیب بیاد فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 54576/
متر مربع مجزی شده از اراضی بن زرد علیا
179 303/آقای نعمت اهلل چیالن فرزند سیف اهلل ششدانگ یک باب خانه به مساحت
96 1053/متر مربع مجزی شده از اراضی بن زرد علیاء ./
180 303/آقای مهرداد چیالن فرزند سیف اهلل ششدانگ یک باب خانه به مساحت
07 862/متر مربع مجزی شده از اراضی بن زرد علیاء ./
روز تحدید حدود 22 :03/1397/

2139 441/آقای حداد فرجی نیا فرزند یداله ششدانگ یک باب خانه با کاربری باغ
مسکونی به مساحت 52 400/متر مربع مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
2156 441/خانم شهال فرهی نسب فرزند عبدالرضا ششدانگ یک قطعه زمین
محصورکه با پالک 129 441/قابل تجمیع می باشد و تشکیل یک باب ساختمان را
میدهد به مساحت 80 34/متر مربع مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
2204 441/آقای علی اکبر آصفی پور سی سخت فرزند محمدباقر ششدانگ یک باب
خانه به مساحت 08 391/متر مربع مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
روز تحدید حدود 24 :03/1397/

12 291/آقای عزت اهلل وفادار فرزند سلبعلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت
14 453/متر مربع مجزی شده از اراضی بهرام بیگی سفلی./
روز تحدید حدود 21 :03/1397/

408 312/آقای زمان درخشان پی فرزند لطفعلی ششدانگ یک باب ساختمان به

330 454/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی استان
کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان درمانگاه (زایشگاه قدیم ) به مساحت
65 3092/متر مربع مجزی شده از اراضی قلعه مرکزی سی سخت./
331 454/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی
استان کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان درمانگاه قدیمی (شبکه
بهداشت و درمان ) به مساحت 19 4735/متر مربع مجزی شده از اراضی قلعه
مرکزی سی سخت./
219 571/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی استان
کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان شبکه بهداشت و درمان به مساحت
30 7483/متر مربع مجزی شده از اراضی حسین آباد سی سخت./
193 573/آقای صمد اخالقی سی سخت فرزندعلی ضامن ششدانگ یک باب خانه به
مساحت 13 375/متر مربع مجزی شده از اراضی عباس آباد سی سخت./
194 573/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی استان
کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان سالن اجتماعات شبکه بهداشت و
درمان به مساحت 81 3170/متر مربع مجزی شده از اراضی عباس آباد سی سخت./
روز تحدید حدود 27 :03/1397/

204 573/آقای سید علی اضغر پرویز فرزند سید علی قربان ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت 62 200/متر مربع مجزی شده از اراضی عباس آباد سی سخت./
215 573/آقای دانیال رضائی فرزند بختیار ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
23 696/متر مربع مجزی شده از اراضی عباس آباد سی سخت./
236 576/آقای عنایت اهلل رضا نژاد بیاره فرزند عین اهلل ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت 83 957/متر مربع مجزی شده از اراضی بیاره سی سخت ./
237 576/آقای خدامراد رضائی فرزند یداله ششدانگ یک قطعه زمین محصور به
مساحت 32 770/متر مربع مجزی شده از اراضی بیاره سی سخت ./
روز تحدید حدود 28 :03/1397/
اینک بوسبله این آگهی از متقاضیان و کلیه امالک مجاور طبق ماده  14قانون ثبت
دعوت می شود که در موعد تعیین شده در محل حضور به هم رسانند واخواهی نسبت
به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدود
حدود به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد ./
تاریخ انتشار26 :02/1397/
حسین قائد گیوی
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان دنا

