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الیحهجامعداوری
درحالتهیهاست

معاونحقوقیرئیس جمهورتأکیدکرد:حاکمیتقانوندرکشورتنهاباتحکیماقتدارواستقاللبخش هایحقوقیایجادمی شود.بهگزارشایسنا،
الهامامین زاده،ادامهداد:برایمقابلهباکثرتدعاویمردم،الیحهجامعداوریدرحالتهیهاستکهمردمباتأسیسهیئتیوبهمنظورعدممراجعه
بهمراجعقضایی،خودشانمشکالتبهوجودآمدهراحلوفصلخواهندکرد.

دخالت ممنوع؛استقالل حقوقی زن وشوهررا به رسمیت بشناسیم

دیدگاه حقوقی
مجازات های جایگزین حبس
باید انواع جرایم را در بر گیرد

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری
ای��ران (اس��ک��ودا) ،گفت :مجازات های جایگزین حبس
می تواند سازنده باشد ،البته به نحوی که عمومیت داشته
باشد و انواع جرایم را در برگیرد .بهمن کشاورز در گفت وگو
با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش حبس های
غیرضروری از طریق اعمال مجازات های جایگزین حبس،
گفت :عالوه بر این که ثابت شده است شدت مجازات ها
در کاهش ارتکاب جرایم تأثیری ندارد ،حتی اگر مجازات
حبس در حد متعارف و متفاوتی تعیین شود ،در حالتی
موثر اس��ت که محکوم علیه در م��دت تحمل کیفر مورد
بازسازی اخالقی و شخصیتی قرار گیرد و نقایص مادی و
معنوی اش رفع شود .این حقوقدان ادامه داد :واضح است
در زندان هایی که چند برابر ظرفیت استاندارد خود زندانی
پذیرفته اند ،هیچ کدام از این امور قابل تحقق نیست ،بلکه
با توجه به این که از ارتباط و حشر و نشر زندانیان با یکدیگر
گزیری نیست ،ناچار زندان برای مجرمان اتفاقی و به ویژه
جوانان به دانشگاه جنایت و خالف تبدیل می شود و گاه
فردی که ممکن است لغزشی کرده باشد پس از تحمل کیفر
و خروج از زندان به عنوان یک متخصص جرم به فعالیت
می پردازد.
▪ ▪تعیین م��ج��ازا ته��ای جایگزین در ق��ان��ون جدید
مجازات اسالمی

وی با اشاره به تعیین مجازات های جایگزین به نحوی که در
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392و آیین نامه مربوط به
این مجازات ها پیش بینی شده است ،گفت :در بسیاری از
موارد تعیین جزای نقدی به جای مجازات حبس می تواند
مفید باشد؛ بنابراین مجازات حبس در مورد مجرمانی
که اصالح ناپذیرند (البته اگر این تعبیر درست باشد زیرا
بسیاری از جرم شناسان بر این عقیده اند که هر مجرمی را
می توان اصالح کرد) قابل قبول و توجیه است ،اما در سایر
موارد و به ویژه جرایم غیرعمدی یا نه چندان خطیر قطع ًا
مجازات های جایگزین حبس -در تحلیل نهایی -می تواند
سازنده باشد .کشاورز افزود :بدیهی است استفاده از این
تدبیر باید عمومیت داشته باشد و انواع جرایم را در بر بگیرد.

« ...با سالم دام��ادم سه سال تمام عاشق دخترم بود ،دخترم هم عاشق
دامادم .مادر دامادم مخالف بود اما با این وجود با هم ازدواج کردند ...االن
مادرش به دلیل دخالت در زندگی شان ،دخترم را بسیار اذیت می کند.
دامادم با این که از اذیت های مادرش اطالع دارد ،ولی از مادرش حمایت می
کند و دست کم با زبان خوش همسرش را آرام نمی کند .خدا شاهد است من
هرشب برای بچه ام گریه می کنم .
به دام��ادم می گویم تو که می دانستی م��ادرت دختر مرا دوست ندارد؛
اگر مادرت را می خواستی چرا آمدی دختر من را گرفتی؟ حاال که ازدواج
کرده ای باید از او حمایت و محترمانه از دخالت های مادرت جلوگیری کنی.
مث ً
ال دختر من حق ندارد شب دستشویی و حمام برود که مادر شوهرش از
خواب بیدار می شود یا این که حق ندارد با همسایه حرف بزند یا در خانه خود

محمدعلی ندائی
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▪ ▪نخستینعاملطالق

موضوع دخالت ه��ای بیجای خ��ان��واده ه��ای زوجین
درزندگی مشترک،به گفته برخی ازمسئوالن ،اولین
عامل طالق است تا جایی که براساس آمارسال ، 92
پانزدهوچهاردهمدرصدطالقها،ناشیازدخالتبیش
ازاندازهخانوادههابودهاست.

▪ ▪جداییدرمسکن،وابستگیدرشخصیت

فقدان مهارت مدیریت میان انتظارات درمقام فرزند
وانتظاراتدرمقامهمسروباورنکردناستقاللحقوقی
فرزنددرمقامهمسرازسویخانوادههایزوجین،باعث
شدهاستدربرخیموارد،زمینهدخالتوکشمکشدر
زندگینوپایزوجین پدیدآیدودرمجادالتبیحاصل
،زم��ام زندگی ازدس��ت زن وشوهرخارج شود وستون
هایتازهبرافراشتهزندگیمشترکشان فروریزد؛امری
کهبهنظرمیرسدتاحدزیادیریشهدرمسائلفرهنگی
دارد.
اگر به چند دهه قبل برگردیم ،درمی یابیم که خانواده
های نوپا ازاستقالل چندانی ب��رخ��وردار نبودند و تا
مدت ها زندگی مشترک خود را زیر چتر بزرگ ترهای
خانواده سپری می کردند؛ اما با مدرن شدن جامعه،
تفکراستقاللوزندگیمستقلداشتننیزافزایشیافت
و امروزه آن گونه از زندگی نه تنها رخت بربسته ،بلکه
زندگیمستقلوحتیجداازمحلسکونتخانوادههای
زوجین،رواجیافتهاست.بااینهمهبایدگفتکههنوزاز
نظرفرهنگی،استقاللآنانباورنشدهاست.
به بیان دیگر ،با توجه به آماررسمی درباره علل طالق
می توان گفت ،با وجود استقالل وجدایی خانواده های
نوپادرزمینهمسکن،استقاللشخصیتیوحقوقیآنان
محقق نشده است.این در حالی است که اسالم درعین

ارﺗﻘﺎ� ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﺳﺘﺎد�
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ و آرزو� ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻫﻤﻴﺸﮕ� ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟ� را دار�ﻢ.

دﮐﺘﺮ ﭘﻮرﻃﺎﻫﺮ -دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ
دﮐﺘﺮ ﻋﻼﯾﯽﻓﺮ

 /٩٤٢٠٦٥٦٢م

ا�ﻨ�ﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺰم ﻗﻠﻪ ﻫﺎ� ﺑ� ﻧﻬﺎ�ﺖ را
�ﺮده ا� ﻣﺎ�ﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت اﺳﺖ .
اﻣﻴﺪ دارم �ﻪ اراده ات در ا�ﻦ ﻣﺴﻴﺮ
ﺻﻌﺐ ﭼﻮن �ﻮه اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺒﺮ�� ﻣﺮا ﺑﺮا� ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ات و

ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ دوم اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻴﻤﯽ
ﭘﺬ�ﺮا ﺑﺎش.

ﻋﻤﻮ اﺣﻤﺪ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٤٢٠٦٢٤٦ق

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﻧﻊ ﻣﺸﻬﺪ

ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل ٩۴
)ﻋﻤﻠﮑﺮد  (٩٣را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ
ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺑﺮا�ﺘﺎن
آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ

اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﻧﻊ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٤٢٠٦٢١٣ف

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎره ٩۴,١٠٨

ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ درﻧﻈﺮ
دارد ٣٠ﺗﻦ ﺳﻴﻢﻫﺎ� ﻣﺴ� ﺟﻤﻊآور� ﺷﺪه از
ﺷﺒ�ﻪ و �٣٠٠٠ﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻴﻢ ﻣﺴ� ﻧﻤﺮه  ١٦ﻣﺎزاد
ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ�ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﻢ
و �ﺎﺑﻞ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرسﻫﺎ� ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد.
 -١ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ،ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو�
ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ،اداره ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ،ﺗﻠﻔﻦ:
٣٧٦٨١٠٦٧
-٢ﺳﺎ�ﺖﻣﻌﺎﻣﻼتﺗﻮاﻧﻴﺮwww.tavanir.org.ir
 -٣وبﺳﺎ�ﺖ www.meedc.ir
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٤٢٠٥١٠٠آ

▪ ▪ اضمحاللبانیتاستحکام!

هرچند بسیاری ازاوق��ات دخالت خانواده ها به نیت
استحکام وحل اختالفات همسران انجام می شود اما
به دلیل ناآگاهی وغلبه احساس برمنطق ،این دخالت
بیشتربه اضمحالل و فروپاشی خانواده های نوپا می
انجامدتااستحکامورفعورجوعاختالفات.

▪ ▪دخالتخانوادهازمنظرفقهیوحقوقی

درنظامحقوقیما،عنوانخاصیبرایدخالتخانواده
معین نشده واین امرجرم انگاری نشده است اما اگر این
دخالت ،مصداق عناوین عامی چون تجسس و تجاوز به
حریمخصوصیقرارگیرد،میتواندمشمولقواعدعام
حقوقی شود واقدامی مجرمانه به حساب آید .هرچند

 /٩٤٢٠٦٤٨٨آ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻄﺎران
دﮐﺘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮋاد  -دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮى

ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮ� در
ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد�

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ زاﻫﺪ ﭘﻮر
ﺑ� ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار�ﻢ .

ﺣﺎج ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ زاﻫﺪﭘﻮر
ﺣﺎج اﮐﺒﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮋاد
ﻧﮋاد
ﺣﺎج ﺑﻬﻨﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
 /٩٤٢٠٦٩٦٦ش

پرسش های حقوقی شما هستیم .شما می توانید پرسش های خود را در

تمامزمینه هایحقوقی،ازطریقپیامکبهشماره 2000999ارسالکنید.
لطف ًادرابتدایمتنپیامکحتماکلمه«حقوقی»راقیدفرمایید.

بهوالدینخودكمالاحترام[را]داشتهباشند.
حضرت آیت ا...ن��وری همدانی  :شرع ًا حق دخالت
ندارند هرچند كه احترام آن ها الزم است و بر فرزندان
الزم است كه از رهنمودها و تجربیات آن ها استفاده
كنند.بخش پاسخ گویی اینترنتی پایگاه اطالع رسانی
حضرت آیت ا ...مکارم شیرازی هم درپاسخ به سوال
خبرنگارخراسانکهپرسید:آیادخالتخانوادههایزن
وشوهردرزندگیمجازاست،بهویژهزمانیکهبهاختالف
زوجین دامن بزند و استحکام خانواده را تضعیف کند،
اعالم کرد« :تجسس و دخالت جایز نیست؛ اما فرزندان
می توانند به عنوان راهنما و مشاور از ایشان استفاده
کنند».در پایان باید گفت که پدر و مادر زوجین باید
استقالل حقوقی زندگی مشترک دختر و پسرخود را
به طورکامل به رسمیت بشناسند و درعین راهنمایی و
انتقالتجربیات،تازمانیکهامکانحلاختالفتوسط
زوجینهستدرمسائلآناندخالتنکنند.البتهزمانی
که اختالف ها به شقاق وکینه منجرشد ،الزم است به
منظور پیشگیری ازطالق ،به دستورقرآن کریم ،میان
آنان «حکمیت» وداوری کنند وزمینه صلح وسازش آن
هارافراهمآورند.

مهمترین نکات
با توجه به آماررسمی درباره علل طالق می توان گفت ،با وجود استقالل وجدایی خانواده های نوپا در
زمینه مسکن ،استقالل شخصیتی و حقوقی آنان محقق نشده است
در نظام حقوقی ما ،عنوان خاصی برای دخالت خانواده معین نشده واین امرجرم انگاری نشده است.
پدر و مادر زوجین باید استقالل حقوقی زندگی مشترک دختر و پسرخود را به طورکامل به رسمیت
بشناسند و درعین راهنمایی و انتقال تجربیات ،تا زمانی که امکان حل اختالف توسط زوجین هست در
مسائل آنان دخالت نکنند.
زمانی که اختالف ها به شقاق وکینه منجرشد ،الزم است به منظور پیشگیری ازطالق ،به دستورقرآن
کریم ،میان زوجین «حکمیت» وداوری کنند وزمینه صلح وسازش آن ها را فراهم آورند.

پرسش :شرکتی داشتیم که االن فعال نیست .زمان فعالیت تعدادی
چک و اوراق بهادار به اشخاص متفرقه داده شده است که این اسناد
به شرکت برگشت داده نشده اند .آدرس برخی از دارندگان اسناد را
نداریم .برای جلوگیری از سوء استفاده چه باید کرد؟
پاسخ :می توانید به دادگ��اه حقوقی مراجعه و حسب مورد دادخواست
استردادیاابطالاسنادراتقدیمکنید.ابطالاسنادتجاریصرف ًابامراجعه
به دادگاه و با رعایت مقررات مذکور در قانون تجارت و قانون صدور چک
مقدور است .در مورد چک ها ابتدا از بانک مربوطه درخواست کنید که در
صورتارائهچکبهبانکازپرداختوجهچکخودداریکند.سپسظرف
یکهفتهبهمراجعقضاییمراجعهوطرحشکایتکنید.اسناددروجهحامل
اسنادیاستکهدارندهآنمحقدروصولوجهآنمیباشدواصطالح ًانقل
و انتقاالت آن به قبض و اقباض (یعنی داد و ستد یا دست به دست شدن) به
عمل می آید ،مانند سفته در وجه حامل .در مورد این اسناد ،دارنده سند
مالکآنشناختهمی شودومدیونبایدباارائهسندوجهآنراپرداختکند
مگر در این موارد - 1:هر گاه خالف مالکیت دارنده سند در دادگاه ثابت
شدهباشد- 2.زمانیکهمقاماتقضایییاپلیستأدیهوجهآنرامنعکرده
باشند - 3.هر گاه دارنده سند حاضر به تسلیم نشود .زیرا پرداخت وجه در
مقابلاخذسندبهعملمیآید.درصورتیکهسنددروجهحاملمفقودشود،
مدعیبایددردادگاهثابتکندکهسنددرتصرفاوبودهوفع ً
الگمشدهاست.
اگر دادگاه پس از بررسی اوضاع و احوال ،ادعای مدعی را مقرون به صحت
دانست ،مراتب را به وسیله آگهی در روزنامه رسمی به دارنده مجهول سند
اعالممیکند.هرگاهدارندهسندازتاریخانتشاراولینآگهیتاسهسالسند
راارائهنکرد،حکمبطالنآنصادرخواهدشد.محکمهمیتوانددرصورت
صالحدید ،مدتی بیش از سه سال تعیین کند .این آگهی باید سه دفعه در
مجله رسمی منتشر شود( .مواد 320تا 334قانون تجارت) حکم دادگاه
درباره ابطال سند فور ًا به وسیله درج در روزنامه رسمی و هر وسیله دیگری
كه دادگاه مقتضی بداند به اطالع عموم خواهد رسید .در چنین مواردی
با توجه به طوالنی بودن زمان رسیدگی از ارائه دادخواست تا صدور حکم
ابطال سند ،دادگاه می تواند دستور موقتی صادر کند که در صورت ارائه
سند به مدیون تا زمان صدور حکم قطعی ،وجه آن پرداخت نشود( .ماده
 325قانون تجارت) در مورد چک ،ماده ۱۴قانون صدور چک (اصالحی
)1372بیانمی کند«:صادرکنندهچکیاذی نفعیاقائممقامقانونیآنها
باتصریحبهاینکهچکمفقودیاسرقتیاجعلشدهیاازطریقکالهبرداری
یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتب ًا دستور
عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد .بانک پس از احراز هویت دستور
دهندهازپرداختوجهآنخودداریخواهدکردودرصورتارائهچکبانک
گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعالم شده صادر و تسلیم می نماید».
ضروری است حداکثر تا یک هفته گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی
را اخذ و به بانک ارائه کنید .در غیر این صورت ،اگر دارنده چک به بانک
مراجعهکند،بانکنمیتواندصرف ًابهاستناددرخواستعدمپرداختشما
از پرداخت وجه چک امتناع کند( .تبصره  2ماده  14قانون صدور چک)

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره  ٩۴,٢٠١ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎراﻧ� �ﻪ دارا� ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰ� و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮد� ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر� در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺮا� ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق �ﻪ آﻣﺎدﮔ� ﻫﻤ�ﺎر� را
ﺑﺎ ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ دارﻧﺪ دﻋﻮت ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -١ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧ� دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮا�� :ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎم ﺟﻨﻮﺑ� ٣١
 -٢ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان:ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران و ﻣﺸﺎوران در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزرﺳ� و �ﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒ�ﻪ
 -٣زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد:اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٥٫١٢ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� در ﺷﺒ�ﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧ� ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ ﺑﻪ آدرسwww.tavanir.org.ir :
ﻣﻮﺟﻮد ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ آدرسﻫﺎ� ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮارﺧﻴﺎم ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎم ﺟﻨﻮﺑ�  ،٣١ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ،اﻣﻮر ﺗﺪار�ﺎت ﺗﻠﻔﻦ٠٥١-٣٧٦٨١٠٦٧ :
ب( ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرسwww.meedc.ir :
ج( ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرسiets.mporg.ir :
 -٤ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد:ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﺗ�ﻤﻴﻞﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٥٫٢٦ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮارﺧﻴﺎم ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎم ﺟﻨﻮﺑ�  ،٣١ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ،اداره دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ

دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٤٢٠٦٧٤٩آ

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى درﻧﻈﺮ دارد اﻣﻼک ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ را در دوﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ آﮔﻬﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در
ﺳﺎﻋﺖ ادارى  ٨ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ  ١۴ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزى ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺑﻠﻮار دﺳﺘﻐﻴﺐ ،ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﺧﻴﺎم ،ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠۵١-٣٧۶٣٨٧١١:داﺧﻠﯽ ) ١٢٨٩واﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺳﺎﻋﺖ  ١۴روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩۴,۵,٢۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى اراﺋﻪ ﺷﺪه در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩۴,٠۵,٢٧ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﻮق ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ورزش ﻫﺎ�
ﺳﻨﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

اﯾﻮب ﺣﺴﻨﯽ
ﻫﺎدى ﻣﻨﺘﻈﺮى)دﻧﻴﺎى آﻫﻦ(

تکریم پدرومادروسفارش بسیار به اطاعت ازآنان ،بلوغ
ورشد را مرزوالیت برفرزند شمرده و پس ازآن ،اجازه
دخالتدرزندگیخصوصیومسائلشخصیفرزندان
رابهپدرومادرندادهاست.
اسالمدرعینتشویقبهصلهرحموهمگراییمیاناقوام
وبستگان واعتقادبهتضامنحقوقیخانوادگی(عاقله)،
هویت مستقل فرزندان پس ازبلوغ و رشد را به رسمیت
شناختهوحتیازدواجپسررابهرضایتواذنپدرمشروط
نکرده ویا پدر را موظف به تامین هزینه ازدواج فرزند
ندانسته است .حضرت آیت ا...مکارم شیرازی درپاسخ
به استفتایی درای��ن ب��اره چنین گفته ان��د« :س��وال :آیا
هزینهالزمبرایازدواجپسرجزءنفقهمحسوبشدهوبر
عهدهپدراست؟پاسخ:جزءنفقهنیستولیدرصورتی
که پسر ممکن است گرفتار گناه شود و پدر تمکن دارد
احتیاط واجب آن است که پرداخت نماید . ».همچنین
ایشاندربارهجهیزیهنیزاظهارداشتهاند«:تهیهجهیزیه
بر عهده پدر نیست ولی سزاوار است در این راه به فرزند
خودکمکنماید.».اینفتوابیانگراستقاللفرزنداناز
خانوادهاست.

اﺳﺎﺗﻴﺪ ارﺟﻤﻨﺪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺛﻤﻴﻨﯽ
ﺟﺮاح ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب

خوانن��دگان محت��رم! در صفح��ه حقوقی روزنامه خراس��ان ،پاس��خگوی

حق ندارد لباس راحت بپوشد .با این که هفته ای دو روز دانشگاه می رود و
منزل ما نزدیک دانشگاه است اما اجازه نمی دهد پسرش شب در منزل ما
در کنار همسرش بماند ،شروع به گریه می کند که من شب می ترسم .شما
بگویید آیا خدا را خوش می آید که از مادر بودنش سوء استفاده کند؟ آیا این
مادر نباید روی پای خودش بایستد؟ آیا من مادر نیستم؟آیا من دلم برای
بچه ام تنگ نمی شود؟ آیا باید به خاطر خودخواهی باعث شوم زندگی بچه
ام فرو پاشد؟ حاال من سؤالم از شما بزرگواران این است که آیا وظیفه قانونی
وشرعی این پسر است که مادرش همیشه در کنارش باشد؟ ممنون می شوم
راهنمایی ام کنید».
« ...با سالم وخسته نباشید ،لطف ًا درباره شرایط و الزامات قانونی جلوگیری از
دخالت خانواده های طرفین در مسائل خصوصی زن و مرد توضیح دهید».

که به دلیل نیت خیرخواهانه پدر و مادر ،دخالت های
آنان کمتر تحت چنین عنوان های مجرمانه ای قرار
می گیرد.ایندرحالیاستکهبهنوشتهسایتپرسمان
دانشجویی،مراجععظام تقلید در پاسخ به استفتائات،
دراینبارهاظهارنظرکردهاند.آناندرپاسخبهاینسؤال
كه آیا طبق شریعت مقدس اسالم پدر و مادر شوهر یا
همسر بعد از ازدواج می توانند در زندگی فرزندانشان
دخالتكنند،چنیننظرداده اند:
حضرتآیتا...خامنهای:اختیارآنبهدستزنوشوهر
مى باشدوكسىحقدخالتندارد.
حضرتآیتا...سیستانی:حقدخالتندارند،ولىپدر
شوهركهجدپدرىنوههاست،برآن هاوالیتدارد.
حضرت آیت ا...صافی گلپایگانی :نظر به این كه از
جزئیاتزندگیوخصوصیات خانوادگی اطالع نداریم
از اظهار نظر قطعی معذوریم .به طور كلی پدر و مادر
نسبت به فرزند بالغ و رشید والیتی ندارند و بیش از
راهنمایی های ضروری و خیرخواهانه ،وظیفه دیگری
در قبال زندگی فرزندشان ندارند و نباید موجبات تیره
شدن روابط زوجین را فراهم كنند كه موجب غضب و نا
خشنودیالهیاستوازطرفیهمفرزندانبایدنسبت

مشاوره حقوقی
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ﺷﺮا�ﻂ ﭘﺮداﺧﺖ )ﮔﺮوه( ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪ�
%١٠٠
اﻟﻒ
%٢٠
د
اوﻟﻮ�ﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪ� ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ� )ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻧ��( ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ� اﺳﺖ
ز

ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ� )ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در اﻗﺴﺎط(
 %٨٠در اﻗﺴﺎط ٦٠ﻣﺎﻫﻪ )ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻧ��(

ﺗﺒﺼﺮه :١ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻌﺎدل  %٥ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎ�ﻪ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬ� ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در �ﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� ﻃ� ﺳﻨﺪ ﻣﺮ�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻣﻮر ﻣﺎﻟ� ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ� در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� �ﺪ  ٩٠٠٠ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه � :٢ﻠﻴﻪ اﻣﻼ� ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺘﺼﺮف ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮ�ﺪار ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
رد�ﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠ�

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

٢٩ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از ٦٠٠ﺳﻬﻢ ��ﺑﺎب �ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﭘﻼﺳﺘﻴ�
 ٤٧٥ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از  ٦٠٠ﺳﻬﻢ ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
٦٠ﺳﻬﻢ از ﻣﺪار  ٦٠٠ﺳﻬﻢ ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ ﮔﺎودار�
ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ داﻣﺪار�
ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﻫﺰارم داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل
١٩٣ﻫﺰارم داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ��داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
٢٠ﺳﻬﻢ از ١٠٠ﺳﻬﻢ از �� داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎغ
٢٫٦٠٩داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴ�ﻮﻧ�
ﺷﺶداﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ �� اﻃﺎق ﻧﮕﻬﺒﺎﻧ� و ﺳﻮﻟﻪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث
٠٫١٤٦داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ�
 ٠٫٦٤٥ﺳﻬﻢ از ﺷﺶ ﺳﻬﻢ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ� واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ  ٧ﭼﻨﺎران
دوداﻧﮓ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ده ﻫﺰارم �� داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪار�
٢٫٣٥داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎ �ﺎرﺑﺮ� ﺗﺠﺎر�
ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل
٢ﺳﻬﻢ از  ٩ﺳﻬﻢ از ٣٧ﺳﺎﻋﺖ و  ٥٢دﻗﻴﻘﻪ و ٣٦ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﻣﺪار ١٤ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮ�ﺒ� ٨ﺳﺎﻋﺖ و ٢٠دﻗﻴﻘﻪ از ﻣﺪار ١٤
ﺳﻬﻢ از ﻣﺰرﻋﻪ و ﻗﻨﺎت ﻣﻮﻣﻦآﺑﺎد )ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ٢٤ﺳﺎﻋﺖ(
٨ﺳﺎﻋﺖ و ٢٧دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺸﺎع از ١٠ﺳﺎﻋﺖ و ٢١دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺸﺎع از ﻣﺪار ٤٨٠ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻗﻨﺎت ﺳﺮداب
ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴ�ﻮﻧ�
ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴ�ﻮﻧ�
ﺷﺶداﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت
ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ داﻣﺪار�
ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل
ده ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺎع ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺛﻤﻦ اﻋﻴﺎﻧ� آن ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ١٫١٦اﻋﻴﺎﻧ� �� ﺳﻬﻢ و �� ﺳﻴﺮ از ﻣﺪار ١٨ﺳﻬﻢ �� واﺣﺪ داﻣﺪار� ﻣﺰرﻋﻪ رﺑﺎﻃ�
ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ داﻣﺪار� و زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ� ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن
ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴ�ﻮﻧ�
ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ داﻣﺪار�
ﺳﻪ داﻧﮓ و ﻫﻔﺖ ﺻﺪم داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ ﮔﺎودار�
ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ�
ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ ﮔﺎودار�
ﺷﺶداﻧﮓ �� واﺣﺪ ﮔﺎودار�
ﺗﻌﺪاد� ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ادوات �ﺸﺎورز� ﺷﺎﻣﻞ �ﻮدﭘﺎش ،د�ﺴ� آﻓﺴﺖ ،ﮔﺎوآﻫﻦ ،ﻟﻮﻟﺮ ،ﭼﻐﻨﺪر�ﻦ �� ،ﺟﻔﺖ ﻻﺳﺘﻴ� ﺑﺎ ر�ﻨﮓ
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ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺶداﻧﮓ
اﻋﻴﺎن
ﻋﺮﺻﻪ
٢٧٦٤
١٧٩٨٠٫٦
١٢١
٣٥٠٠
٢٢٠٢٤
٥٨٧٠
١٥٩٨٠
١٠٥
١٠٧٧
٣١١٠٠
٤٣٦٨
٣٨٠
٩٦٧٫٨٢
٤٨٠
٣٣٣٨
- ٥٫٩١٠٫٠٠٠
٥٠ﻫ�ﺘﺎر
٢٢٤٩٦
٨٣
٠
١٧٠
٤١٢٫٥٠
٧٫١٢ﻫ�ﺘﺎر

٠

١٢٫٠٢ﻫ�ﺘﺎر
٥٣٠٤٫٥٤
٢٨٥٫٨٢
١٤٣
١٠٩٠
٤٦٥٫٥
١٣٠٠٠
٩٥٠٠
٤١٤٫٣٧
١٠٢١٦٦
٣٣٥١٧٫٤٩
١٣٨٤٩١٫٠٨
١٢٦٠
٦٤٩٦٩٫٨٣
٠

٠
٨٧٩
٢٨٤
٩٧٠
١٠٩٫٣
٢٩٠٤
٨٨٨
٨٥
٢٨٦
٢٣٤٠
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ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠ�

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ

٣٣٠٫٥٩٩٫٧٠٠
ﻣﺸﻬﺪ ،اراﺿ� ﻗﺮﻗ� ،ﺟﺎده ﺳﻴﻤﺎن ،ﺑﻌﺪ از روﺳﺘﺎ� ﺳﻴﺎﺳ�
٢٫٢٩٩٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮارﺻﻴﺎدﺷﻴﺮاز� ،ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎد  ٤١و  ٤٣ﭘﻼ�  ٤٠ﻃﺒﻘﻪ اول
٨٥٥٫٧٥٦٫٠٠٠
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺟﺎده ﺳﻴﻤﺎن ،ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ روﺳﺘﺎ� ﻓﺎرﻣﺪ
٤٫٥٩٥٫٦٠٠٫٠٠٠
ﻃﺮﻗﺒﻪ� -ﻼﺗﻪ ﺑﺎﻏﻮ
١٠٧٫٥٠٠٫٠٠٠
ﻃﺮﻗﺒﻪ -ﻣﻌﻠﻢ  -١٧ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺴﺘﺮ� -اﻧﺘﻬﺎ� �ﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
٧٠٠٫٢٦٦٫٠٠٠
اراﺿ� ﻧﻌﻨﺪر ،رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺮود
٤٣٫٦٨٠٫٠٠٠
ﻃﺮﻗﺒﻪ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﺮود ﻧﻐﻨﺪر
٤٧١٫٥٧٦٫٦٠٠
ﭼﻨﺎران ،روﺳﺘﺎ� راد�ﺎن
٣٫٤٦٣٫٥٠٠٫٠٠٠
ﭼﻨﺎران ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻓﺎز ��
٢٫١٦٢٫٠١٠٫٠٠٠
ﭼﻨﺎران ،ﺑﺨﺸ� از اراﺿ� ﺷﺘﺮ ﭘﺎ ز�ﺮﭘﺎ� ﺑﻨﺪﺧﺎ��
١٫١٨٢٫٥٠٠٫٠٠٠
ﭼﻨﺎران ،روﺳﺘﺎ� ﻣﺰﻧﮓ ،ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﺳ�آﺑﺎد
٥٫٧١٣٫٠٨٢٫٥٠٠
�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٣ﺟﺎده ﺗﺎ�ﺒﺎد -ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم
١٫٨٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮارﺳﺠﺎد ،ﭘﺎﺳﺎژ ﭘﻮ�ﺎ
ﺗﺎ�ﺒﺎد�،ﺎر�ﺰ،ﺧﻴﺎﺑﺎناﻣﺎمﻣﺤﻤﺪﻏﺰاﻟ��،ﻮﭼﻪﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ،ﻧﺒﺶﺑﻦﺑﺴﺖاﺗﺤﺎد ٥٦٢٫٤٧٥٫٠٠٠
اﺑﺘﺪا� اراﺿ� ﻣﻮﻣﻦآﺑﺎد� ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٢ﺟﺎده ﺗﺎ�ﺒﺎد ،ﻣﺸﻬﺪ ،دﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎ�ﻴﻦ،
٩٦١٫٢٠٠٫٠٠٠
وﻻ�ﺖ ﺑﺎﺧﺮز
١٫٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺗﺎ�ﺒﺎد ،اراﺿ� ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺮداب
٣٫٩٩٠٫٢٣٢٫٠٠٠
ﺗﺎ�ﺒﺎد� ،ﺎر�ﺰ ،ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
١٫٧٥٧٫١٩٠٫٠٠٠
ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم٢٠ ،ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺒﻊ آب
١٤٧٫٢٨٠٫٠٠٠
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،اراﺿ� ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد ،دﻫﺴﺘﺎن ر�ﻮﻧﺪ
٤٦٨٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،اراﺿ� ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد ،دﻫﺴﺘﺎن ر�ﻮﻧﺪ
٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،اراﺿ� ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد ،دﻫﺴﺘﺎن ر�ﻮﻧﺪ
٥٢٧٫٠٨٨٫٠٠٠
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،ﻓﻴﺮوزه ،روﺳﺘﺎ� زروﻧﺪ
٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،دﻫﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺟﻠﮕﻪ ،اراﺿ� ﻫﻤﺖآﺑﺎد
٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺳﺒﺰوار ،ﻧﻘﺎب ،روﺳﺘﺎ� ﺣﺎﺟ�آﺑﺎد ﺣﺎج ﺻﻔﺮ
١٫٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺟﻮ�ﻦ ،اراﺿ� اﺑﺮاﻫﻴﻢآﺑﺎد روﺳﺘﺎ� ﺣ�ﻢآﺑﺎد
١٫٣٦٩٫٤٦٥٫٥١٨
ﺳﺒﺰوار ،ﺟﻐﺘﺎ� ،روﺳﺘﺎ� ﻋﺒﺪلآﺑﺎد ر�ﻮاده ،ﻣﺰرﻋﻪ رﺳﺘﻢآﺑﺎد
٣٨٧٫٧٧٥٫٠٢٤
ﺳﺒﺰوار ،اراﺿ� ﻋﺒﺎسآﺑﺎد
٤٠٠٫٢٤٠٫٠٠٠
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،اراﺿ� ﺷﻤﺲآﺑﺎد
٢٫٥٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ﮔﻨﺎﺑﺎد� ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٣ﺟﺎده ﺑﺠﺴﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد ،ﭘﺸﺖ زﻧﺪان
٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺳﺮﺧﺲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز�

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزى در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

وﺿﻌﻴﺖ

ﺗﻠﻔﻦ

ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد

٣٢٢٥٠١٩٩
٣٢٢٥٠١٩٩
٣٢٢٥٠١٩٩
٣٤٢٢٢٩٩٤
٣٤٢٢٢٩٩٤
٣٤٢٢٢٩٩٤
٣٤٢٢٢٩٩٤
٤٦١٢٣٧٦٨
٤٦١٢٣٧٦٨
٤٦١٢٣٧٦٨
٤٦١٢٣٧٦٨
٥٤٥٢٤٩٢٥
٣٦٥٨٠٩١١
٥٤٥٢٤٩٢٥

ﻣﺘﺼﺮف دارد

٥٤٥٢٤٩٢٥

ﻣﺘﺼﺮف دارد ٥٤٥٢٤٩٢٥
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٥٤٥٢٢٣٦٠
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٥٢٥٢٣٨٨٩
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٤٢٢٢٢٠٦٠
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٤٢٢٢٢٠٦٠
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٤٢٢٢٢٠٦٠
٤٣٥٢٢٩٣١
ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٤٣٥٢٢٩٣١
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٤٥٢٢٠٤١٢
٤٥٢٢٠٤١٢
ﺗﺨﻠﻴﻪ
٤٥٦٢٢٢٩١
ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٤٥٦٢٢٢٩١
ﻣﺘﺼﺮف دارد ٤٥٦٢٢٢٩١
٥٧٢٢١٦٨٥
ﺗﺨﻠﻴﻪ
در ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻧ� ٣٥٢٢٧٠١٥
 /٩٤٢٠٧٤٣٨ب
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