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به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام بپیوندید هر شب پیش از چاپ روزنامه را 
بخوانید و از 50 میلیون ریال جوایز نقدی و فرهنگی در بهمن ماه بهره مند شوید

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن هر شب ساعت 10
جوایز:

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

10 جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد
50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از شیوه های مدرن  
دوست دار زمین باشیم

بیش از 500 هزار افغان در کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ساکن هستند

گره کور برخورد با مهاجران افغان
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رشد 100 درصدی بارندگی در 
استان کرمان

هواشناسـی  تحقیقـات  بخـش  گـروه  رئیـس 
کاربـردی کرمـان بـا اشـاره به اینکـه ایسـتگاه های 
هواشناسـی ایـن اسـتان از اول سـال زراعـی جـاری 
تاکنـون بـه طـور میانگیـن 65.8 میلیمتـر بارندگی 
را ثبـت کـرده انـد گفـت: ایـن مقـدار بارندگـی در 
مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال گذشـته 100 درصد 
افزایش داشـته اسـت. بـه گـزارش ایرنا زهـرا نجفی 
نیـک افـزود: میانگین بارندگـی در اسـتان کرمان از 
ابتـدای مهـر سـال جـاری تاکنـون 65.8 میلیمتـر 
گـزارش شـده اسـت. وی ادامـه داد: اسـتان کرمـان 
در سـال زراعـی گذشـته میانگیـن 15.9 میلیمتـر 
بیشـترین  و  اسـت  رسـانده  ثبـت  بـه  را  بارندگـی 
بـارش هـای سـال زراعی جـاری مربـوط بـه میانده 
از توابـع بخـش مرکـزی جیرفت اسـت. رئیس گروه 
بخش تحقیقات هواشناسـی کاربـردی کرمان گفت: 
ایسـتگاه اصلـی هواشناسـی در میانـده شهرسـتان 
جیرفـت بـا ثبـت 164.6 میلیمتـر بـاران از ابتـدای 
مهر سـال جـاری تاکنون بیشـترین بارش را داشـته 
اسـت در صورتـی کـه این بـارش ها در ایـن منطقه 
در سـال گذشـته 0.2 میلیمتر گزارش شـده اسـت. 
نجفی اظهار کرد: دهسـتان الله زار از توابع بردسـیر 
نیـز بـا ثبـت 110 میلیمتـر بـارش بعد از روسـتای 
میانده، بیشـترین بارش را در اسـتان کرمان داشـته 
اسـت. وی افـزود: اللـه زار در سـال زراعـی گذشـته 
15.2 میلیمتـر بارندگی داشـته اسـت. وی کمترین 
میـزان بارندگـی را در سـال زراعی جـاری مربوط به 
منطقه شـهداد از توابع شهرسـتان کرمان دانسـت و 
بیـان کـرد: در سـال زراعـی گذشـته در ایـن بخش 
بارندگـی ثبـت نشـده اسـت. رئیـس گـروه بخـش 
کرمـان  اسـتان  کاربـردی  هواشناسـی  تحقیقـات 
افزود: 13 ایسـتگاه اصلی )سـینوپتیک( هواشناسـی 
در جیرفـت میانـده، کهنوج، شـهربابک، رفسـنجان، 
انـار، اللـه زار، شـهداد و زرنـد وجـود دارد. وی ادامه 
سـال  در  هـا  ایسـتگاه  ایـن  بارندگـی  میـزان  داد: 
زراعـی جـاری به ترتیـب در کرمـان، بم، سـیرجان، 
بافـت، جیرفـت سـیلو، 57.6، 35.3، 51.6، 107.8و 
66.2گزارش شـده اسـت. وی اظهار کـرد: همچنین 
جیرفـت  هواشناسـی  هـای  ایسـتگاه  در  بارندگـی 
میانده، کهنوج، شـهربابک، رفسـنجان، انـار، الله زار، 
شـهداد و زرند نیز بـه ترتیـب 164.6، 69.2، 62.2، 
28.7، 40.7، 110، 13.2 و 51.3 میلیمتـر بـه ثبت 
رسـیده اسـت. نجفی دلیـل افزایش باران در اسـتان 

کرمـان را آغـاز بارندگـی هـا از پاییـز عنـوان کرد.

20 درصد تاکسی های
 کشور غیرفعالند

رئیـس اتحادیـه تاکسـیرانان بـا بیـان اینکـه 20 
درصـد تاکسـی هـای کشـور فعـال نیسـتند، گفت: 
ایـن موضـوع معضلـی بـرای تاکسـیرانی اسـت. بـه 
گـزارش ایرنا محمدمهـدی امیرتیموری در حاشـیه 
متحدالشـکل  لبـاس  از  رونمایـی  آییـن  برگـزاری 
راننـدگان تاکسـی در شهرسـتان بـم در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: بـه انـدازه کافـی تاکسـی 
امـا  دارد  وجـود  تهـران  در  بخصـوص  شـهرها  در 
هاسـت.   تاکسـی  برخـی  بـودن  غیرفعـال  مشـکل 
وی توضیـح داد: برخـی طـی سـال های گذشـته با 
هـدف اسـتفاده از سـهمیه بنزین و کارت سـوخت، 
اقـدام به خرید تاکسـی کردنـد.  امیرتیموری گفت: 
اگـر همـه تاکسـی هـای موجـود فعـال بودنـد و یـا 
تاکسـی هـای فعـال بـا راننـده کمکـی و دوشـیفت 
فعالیـت مـی کردند نیـازی به تامین تاکسـی جدید 
نبـود.  وی ادامـه داد: راننـدگان تاکسـی باید روزانه 
حداقـل 10 و حداکثر 12 سـاعت کار کنند.  رئیس 
اتحادیـه تاکسـیرانی کشـور گفـت: 90 هـزار نفـر 
مسـافربر شـخصی در طرح سـاماندهی این قشـر در 
سـال 1386 شناسـایی شـدند.  حدود 319 تاکسی 
معـادل هـر یکصـد نفـر یـک دسـتگاه تاکسـی در 
کشـور وجـود دارد.  در ایـن آییـن از فـرم جدیـد 
لبـاس هـای هـم شـکل رانندگان تاکسـی در شـهر 
بـم رونمایـی شـد.  بـا اجرای ایـن طـرح، کار تغییر 
شـکل لبـاس رانندگان سراسـر کشـور نیـز همزمان 
آغـاز شـد.  مرکز شهرسـتان بـم در 190 کیلومتری 

شـرق کرمان اسـت.

وزیر کار به کرمان سفر می کند
پـروژه  گفـت:  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
درمانـگاه تامیـن اجتماعـی اواخـر هفتـه جـاری بـا 
حضـور وزیـر کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی کلنـگ 
محمدمهـدی  مهـر  گـزارش  بـه  شـود.  مـی  زنـی 
زاهـدی بـا اشـاره بـه سـفر وزیـر کار، تعـاون و رفاه 
اجتماعـی در اواخـر هفتـه جـاری اظهـار داشـت: 
طـی نشسـتی کـه کـه بـا حضـور وزیـر کار ، تعاون 
و رفـاه اجتماعـی صـورت گرفـت، وی قول سـفر به 
شهرسـتان راور در اواخـر هفتـه جاری بـرای کلنگ 
نماینـده  بـه  را   اجتماعـی  تامیـن  زنـی درمانـگاه 
کرمـان و راور داد. رئیـس مجمع نمایندگان اسـتان 
افـزود: مـدت ها کارگران ذوب آهـن و معادن تامین 
اجتماعـی در راور با مشـکل مواجـه تامین اجتماعی 
روبـرو بودنـد که بـا پیگیری هـای صـورت گرفته با 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، رئیس سـازمان 
تامیـن اجتماعـی، رئیـس درمـان تامیـن اجتماعی 
اسـتان کرمـان و امـام جمعـه، زمینی بـرای احداث 
درمانـگاه تامین اجتماعی اجتماعـی در راور در نظر 
گرفتـه شـد. رئیس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات 
مجلـس شـورای اسـامی عنـوان کـرد: امیدواریـم 
ظـرف مـدت کوتاهـی ایـن مرکـز درمانـی افتتاح و 
خدمـات تقریبـاً رایـگان خـود را بـه بیمـه شـدگان 
بخصـوص  اجتماعـی  تامیـن  گیـران  مسـتمری  و 
و  فـوالد  صنعـت  شـدگان  بیمـه  و  بازنشسـتگان 

شـرکت زغالسـنگ ارائـه کند.

کرمان ویچ

ضرورت اولویت بندی در فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی استان

معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری کرمان 
بـر ضـرورت اولویـت بنـدی در فعالیـت هـای اجتماعـی و 
فرهنگـی اسـتان تاکیـد کـرد. بـه گـزارش روابـط عمومی 
اسـتانداری کرمـان، حمید ذکاء اسـدی در دیـدار مدیرکل 
کرمـان،  اسـتانداری  فرهنگـی  اجتماعـی  کارکنـان  و 
تعییـن اولویـت هـای فعالیـت هـای اجتماعـی را بـا توجه 
بـه حساسـیت هـای ایـن حـوزه یـک ضـرورت دانسـت و 
گفـت: رسـیدگی و پیگیـری اسـناد امنیـت غذایـی، سـند 
ورزش، موضوعـات سـرمایه اجتماعـی و امنیـت اجتماعـی 
از اولویـت هـای حائـز اهمیتـی در ایـن حـوزه برخـوردار 
اسـت. وی یادآور شـد: امروزه سـرمایه اجتماعـی به عنوان 
یـک اولویـت مهـم و حساسـیت برانگیـز در دسـتور کار 
اسـتاندار و معاونیـن ایشـان قـرار دارد و بیان ایـن موضوع 
در تمامـی جلسـات کاری نشـان دهنـده اهمیـت آن در 
سـاختار دولـت دارد. معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی 
اسـتانداری کرمـان اجـرای اسـناد امنیـت غذایـی و ورود 
اداره کل اجتماعـی فرهنگـی را بـه ایـن موضوع از مسـائل 
مهمـی برشـمردکه بـا توجـه بـه زحمـات صـورت گرفتـه 

در حـال حاضـر اولویـت اسـتان اسـت. ذکاء اسـدی افزود: 
وسـعت اسـتان و مشـکات متعـددی کـه در حـوزه هـای 
اجتماعـی وجـود دارد در واقـع اثرات اجتنـاب ناپذیری در 
اهـداف و نتایج برنامه های سیاسـی، اقتصـادی دولت دارد 
کـه بایـد تمـام تاشـمان را در جهـت سـاماندهی و بهبود 

اوضـاع بـه کار بندیم.

استانداری

پیام مشترک نماینده ولی فقیه در 
استان و استاندار کرمان به مناسبت 
سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی

آیـت اهلل جعفـری نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امام 
جمعـه کرمـان و علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار محترم به 
مناسـبت سـالروز تشـکیل نهضت سـواد آموزی بـه فرمان 
امـام خمینـی)ره( پیامی صـادر کردند. متن پیام به شـرح 
زیـر اسـت: سـواد مقدمـه ورود بـه دنیـای علـم و آگاهـی 
و همچنیـن کسـب معرفـت و دانایـی بـرای بهتـر زندگـی 

کردن اسـت.
همـه بایـد بـه ایـن بـاور برسـند کـه سـوادآموزی حق 
مردمـان ایـن مـرز و بوم اسـت و باید مـورد پیگیری جدی 
همـه مسـئوالن بوده، کـه حتی یـک نفر در این اسـتان از 
مهمتریـن حـق انسـانی خـود یعنـی تحصیل علـم محروم 
نمانـد. اعتقـاد مـا برایـن اسـت در زمینـه سـوادآموزی بـا 
اهتمـام بـه تحقـق شـعار سـال باهمدلـی و همزبانـی و 
همکاری تمام نهادهای اجرایی شـهر و روسـتاهای اسـتان 
مـی توانیـم بـا معضـل بـی سـوادی مبـارزه کنیـم و ایـن 
کار نیازمنـد همدلـی و همـکاری تمـام مدیـران و نهادهـا 
و مؤسسـات اجرایـی مـی باشـد. اینـک دردرگاه خداونـد 

بـزرگ و رسـول مکـرم اسـام گسـتراننده علـم و نـور و 
شـما خوبـان درگاه الهـی سـوگند یـاد مـی کنیـم کـه در 
راه رسـیدن بـه اسـتانی بـدون سـواد، گـردی از خسـتگی 
بـر چهـره نخواهیم افشـاند و اندیشـه هامان را برای ریشـه 
بـارور  کنـی بـی سـوادی در اسـتان کریمـان و کرامـت 

زیم. سا

نهضت سواد آموزی

در اجـرای  مـواد مذکـور   بدینوسـیله  اماکـی  کـه برابـر اراء هیاتهای  حل اختاف  موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي کرمـان  تقاضای ثبـت انها پذیرفتـه و ادامه عملیـات ثبتی انها 
مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت بـه قرتیـب شـماره پـاک فرعی از اصلـی  و بخـش محل وقـوع ملک و مشـخصات 
مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخشـهای ) 1و2و3و4 و6 و8 (حـوزه ثبتـی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل اگهی  
میشـود تـا  در صورتـي کـه  شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند بتوانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس 

قانـون مذکـور مانع مراجـع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

34  فرعـی از 4254  اصلـی - خانـم نرگـس علـی زاده شـاهرخ ابـادی   فرزند  هاشـم  به شناسـنامه شـماره  7 صـادره از کرمان  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   200  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلوار شـهدای خانوک  کوچه  شـماره  38  

خریـداری از محـل مالکیت  حسـین خدائـی - ردیف  5256
13801  فرعـی از 4776  اصلـی - خانـم زهـرا حـاج ملـک   فرزنـد  محسـن  بـه شناسـنامه شـماره  2980670294 صـادره از 
کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   204/50 متـر مربـع  کـه مـوازی 6/04  متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  جاده سـیدی  بعد از گاوداری رشـید فرخی  سـمت 

چـپ لـب جـاده درب اول خریـداری از محـل مالکیـت  اکبـر رشـید فرخی  - ردیـف  92/957
13816  فرعـی از 4776  اصلـی - اقـای   حسـین اکبـری جـور  فرزنـد  اکبـر   بـه شناسـنامه شـماره  25 صـادره از زرنـد  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   194/80  متـر مربـع  مربـع  که مـوازی 6/09  متـر مربع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  بلـوار شـهدای غدیـر  نبش خیابـان ولی عصر)عـج(  منزل 

سـوم سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیت مختـار خدایی- ردیـف  92/490
13898  فرعـی از 4776  اصلـی - اقـای  محمـد حجتـی راد   فرزنـد  رضـا  به شناسـنامه شـماره  14 صادره از بم در ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   199  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بزرگراه ایـت اله خامنـه ای  اراضی سـیدی   خریداری از 

محـل مالکیـت  پوراندخـت و پرویز کاویانـی  - ردیف  92/1194
13942  فرعـی از 4776  اصلـی - اقـای  احمـد سـابکی ژنـد   فرزنـد  خالـق داد  بـه شناسـنامه شـماره  658 صـادره از بـم  در 
ششـدانگ  یکباب  سـاختمان به مسـاحت   149/16  متر مربع  به ادرس کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای شـهرک بنی هاشـم  

کوچـه علـی ابـن ابطالـب )ع( فرعـی 2  خریداری از محـل مالکیت  ورثـه بانک توکلـی  - ردیف  4311
3927  فرعـی از 4809   اصلـی - اقـای  حسـین اکبـری جـور   فرزنـد  اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره  25 صـادره از زرنـد  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی  بـه مسـاحت   181/50  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابان سـده  

کوچـه 25 شـمالی 2  غربـی 2   خریـداری از محـل مالکیـت  کیاندخـت کیانیـان - ردیـف  491
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

36  فرعـی از 3195  اصلـی -  اقـای محمـد امینیـان  فرزنـد  حمیـد  بـه شناسـنامه شـماره  1410 صـادره از لنگـر کرمـان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانی   به مسـاحت   520  متر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان  17 شـهریور  

کوچـه  شـماره  28 جنـب  درمانـگاه  خریـداری  از محـل مالکیـت  مجتبی هاشـمی- ردیف  11189
7014  فرعـی از 3968 مجـزی شـده از 899 فرعـی از 3968  اصلـی - اقـای  اکبـر شـبانی  گوکی   فرزند  عباس   به شناسـنامه 
شـماره  243 صـادره از گلبـاف   و خانـم صدیقـه مهـدی زاده گوکـی    فرزنـد  نصرالـه   بـه شناسـنامه شـماره  147  صـادره از 
گلبـاف  بالمناصفـه  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   239/25  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان شـهید 

دسـتغیب  کوچـه  شـماره  54 خریـداری از محـل مالکیـت  ماشـااله ثمـره هدایـت زاده  - ردیف هـای 8932 و 8934
14009  فرعـی از 3968 مجـزی شـده از 899  فرعـی از  3968  اصلـی - اقـای محمـود شـرفیائی مرغکـی   فرزنـد  قاسـم   بـه 
شناسـنامه شـماره  5  صـادره از بـم  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان  بـه مسـاحت   156/62 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
خیابـان  دسـتغیب   کوچـه  شـماره  27 کوچـه نـاز 8 متـری نـادر ) شـرقی 4 (  خریـداری از محل مالکیت  غامحسـین رشـید 

فرخـی   - ردیـف  11349
14125  فرعـی از  3968   اصلـی مجـزی شـده از 899  فرعـی از  3968  اصلـی -  خانـم نصـرت دولتـی رحمـت ابـادی   فرزند  
محمد   به شناسـنامه شـماره  136  صادره از فهرج   در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان   مشـتمل بر طبقه فوقانی  به مسـاحت   
60/50   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  دسـتغیب  حـد فاصـل   کوچـه هـای  47 و 49 1 خریـداری از محـل مالکیـت  

ماشـااله ثمـره هدایت زاده -  ردیـف   92/3807
14164  فرعـی از  3968   اصلـی مجـزی شـده از 899  فرعـی از  3968  اصلـی -  اقـای عیسـی نقدی   فرزند  غامحسـین  به 
شناسـنامه شـماره  170   صـادره از بـم   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   221/06  متر مربع  بـه ادرس کرمان  
شـهرک صنعتـی  کوچـه پوسـتی  ) شـهرک امـام حسـن  )ع(  کوچـه گلسـتان فرعـی دوم ( خریـداری از محل مالکیـت   کبری 

رشـید فرخی  - ردیـف  92/3536
540   فرعـی از  4220    اصلـی  -  اقـای علـی امیـر زاده ماهانـی   فرزند  احمد   به شناسـنامه شـماره  8812    صادره از کرمان   
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   365/20  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان سـرباز  کوچـه 47  شـرقی 1   

خریـداری از محـل مالکیت  ماشـااله ثمـره هدایـت زاده  - ردیف  92/3791
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

6733  فرعـی از 1783  اصلـی -  اقـای محمـود سـاجقه   فرزنـد  غامرضـا  بـه شناسـنامه شـماره  29 صـادره از بافـت  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   198  متـر مربـع  کـه مـوازی  71/19   متر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه ادرس کرمـان خیابـان 24 اذر کوچـه 56  کوچـه مهدیه  پـاک 23   خریداری 

از محـل مالکیـت  عـدل  اسـفندیاری   - ردیـف  93/234
18038  فرعـی از 1783  اصلـی -  اقـای حسـین شـیخ اکبـری  فرزنـد  رضـا  بـه شناسـنامه شـماره  4 صادره از رفسـنجان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی   بـه مسـاحت   250  متـر مربـع  کـه مـوازی  89/88   متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار دارد  بـه ادرس کرمان خیابـان  جهاد   کوچه 96  شـهرک 
یاسـین  - یاسـین 4  روبـروی صبـا  سـاختمان  چهـار طبقـه  خریـداری از محل مالکیت  سـید کاظم طباطبایـی  - ردیف  651
18411  فرعـی از 1783  اصلـی -  اقـای حسـن شـیخ  شـعاعی اختیارابـادی   فرزنـد  رمضـان  بـه شناسـنامه شـماره  2 صادره 
از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   295/80  متـر مربـع  که مـوازی  107/85   متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد  به ادرس کرمـان بلـوار ازادگان  خیابان جواد االئمه  )ع( شـرقی  

6   خریـداری از محـل مالکیـت  سـید کاظم طباطبایـی  - ردیف  5422
 18464  فرعـی از 1783  اصلـی -  اقـای محمـد رضـا پـور غریـب شـاهی   فرزند  غامرضا  به شناسـنامه شـماره  359  صادره 
از  شـهر بابـک   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان   بـه مسـاحت   205 متـر مربع  که مـوازی  68  متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد  بـه ادرس کرمان بلـوار ازادگان  خیابـان جواد االئمه  )ع(  نبش شـرقی 

1  خیابـان جدیـد االحـداث  35 متـری  منزل سـوم سـمت چپ  خریـداری از محل مالکیت  حسـین دانایـی  - ردیف  4449
4148 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  وحیـد خالقـی  فرزنـد  حسـین   بـه شناسـنامه شـماره  308  صـادره از کرمـان  در 

ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه  فوقانـی  بـه مسـاحت   84/20  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان  شـهید 
مصطفـی خمینـی  قبـل از کوچـه  7  خریـداری از محـل مالکیـت  حـاج محمـود پـورزاده حسـینی   - ردیـف  5008

21558 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  کرامـت پناهـی  فرزنـد  غامرضـا   به شناسـنامه شـماره  995  صـادره از جیرفت   در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان   بـه مسـاحت   270/47  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  باقـدرت  غربـی بعـد از مسـجد 

دوازده امـام  نرسـیده بـه پـل  خریـداری از محـل مالکیت  ربابـه مصبـاح    - ردیف  6076
21634 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  علـی عسـکری کرمانـی   فرزنـد  قاسـم   به شناسـنامه شـماره  4 صادره از رفسـنجان   
در ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه  بـه مسـاحت   80  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بزرگـراه   امـام   جنـب پـل ابـوذر  بطـرف هتـل 

گواشـیر  خریـداری از محـل مالکیـت  حاج  حسـن لنگـری    - ردیـف  11777
21635 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  علـی عسـکری کرمانـی   فرزنـد  قاسـم   به شناسـنامه شـماره  4 صادره از رفسـنجان   
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   264/75  متـر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان ابوذر  کوچـه 2 قطعه 11  جنوبی 

خریـداری از محـل مالکیـت  حاج  حسـن لنگـری    - ردیف  11778
22197 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  محمـود فدائـی  فرزنـد  حسـن جـان  بـه شناسـنامه شـماره  643  صادره از بردسـیر  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   154/57  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان ابـوذر جنوبی  کوچـه 40 نبش جنوبی 

3  خریـداری از محـل مالکیـت  محمـود پـورزاده حسـینی  - ردیف  7761
22311 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  غامرضـا موالئـی  فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره  587 صـادره از کرمان  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه فوقانی    به مسـاحت   147/60  متـر مربع  به ادرس کرمـان خیابان ابوذر 

جنوبـی  انتهـای کوچـه 36  خریـداری از محـل مالکیـت علی اکبر رمضـان زاده باغینـی  - ردیف  3895
129 فرعـی از  2833   اصلـی - اقـای  محمـد منظـری توکلـی   فرزنـد  محمود   به شناسـنامه شـماره  102 صـادره از زرند  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان    بـه مسـاحت   209/75  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بلـوار ابوالفضـل )ع(  -  کوچـه ابو الفضل 

)ع(  یـک  - فرعـی  دوم سـمت  چـپ  خریـداری از محـل مالکیـت  حاج شـیخ ابوالقاسـم هرنـدی   - ردیف  3737
130 فرعـی از  2833   اصلـی - اقـای  مسـعود توکلـی   فرزنـد  محمـود   بـه شناسـنامه شـماره   5095 صـادره از بافـت   در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی   بـه مسـاحت   134  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  شـهرک مطهری  

بلـوار ابوالفضـل )ع(  -  کوچـه  یـک   - خریـداری از محـل مالکیـت  حـاج شـیخ ابوالقاسـم هرنـدی   - ردیـف  3738
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

4726  فرعـی از  5   اصلـی -  اقـای  امیـر رضـا کاربخـش  راوری   فرزنـد  محمد  به شناسـنامه شـماره  124  صـادره از  کرمان   
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   351/61   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلـوار امیـر کبیـر کوچـه 3 فرعی دوم 

سـمت چـپ  خریـداری از محـل مالکیت  مهـدی نظریـان  - ردیف  4055 
272   فرعی از  8   اصلی -  اقای  ماشـااله همدم نژاد کرمانی   فرزند  غامحسـین   به شناسـنامه شـماره  3 صادره از  کرمان   
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   471   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلـوار امیـر کبیـر کوچه شـماره 2  فرعی  

اول  سـمت چـپ  خریـداری از محـل مالکیـت  اکبر نیک پـو.ر  - ردیف4222  
6960  فرعـی از  11   اصلـی - اقـای  غامرضـا موالئـی  فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره  587 صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـا اسـتفاده کاربـری کارگاه   بـه مسـاحت   152/46  متر مربـع  به ادرس کرمان  جـاده تهران  ) 

بلـوار خلیـج فـارس (  بعد از شـرکت ایـران گاز خریـداری از محل مالکیـت محمد ثریا - ردیـف  92/236
6961  فرعـی از  11   اصلـی - اقـای  غامرضـا موالئـی  فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره  587 صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـا اسـتفاده کاربـری مغـازه  بـه مسـاحت   61/14  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  جـاده تهران  ) 

بلـوار خلیـج فـارس (  بعـد از شـرکت ایـران گاز خریـداری از محـل مالکیت محمـد ثریا - ردیـف  92/237
6962  فرعـی از  11   اصلـی - اقـای  غامرضـا موالئـی  فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره  587 صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـا اسـتفاده کاربـری  مغـازه  بـه مسـاحت   63/70  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  جـاده تهران  ) 

بلـوار خلیـج فـارس (  بعـد از شـرکت ایـران گاز خریداری از محـل مالکیت محمـد ثریا - ردیـف  92/238
4376  فرعـی از  31   اصلـی - خانـم طلعـت علینقـی پـور لنگـری   فرزنـد  ماشـااله   بـه شناسـنامه شـماره  49صـادره از لنگر 
کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   264/64  متـر مربـع  به ادرس کرمـان  اختیار اباد  خیابـان امام  کوچه 

شـماره 19 خریـداری از محـل مالکیـت  اکبـر حسـینی  اختیار ابـادی - ردیف  7652
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1772  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای حسـین ضیـاء فروغـی   فرزنـد  اسـداله  به شناسـنامه شـماره  777  صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   201/20   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  قائـم  ابـاد خیابـان  مولـوی   کوچـه 18  

فرعـی دوم سـمت راسـت  خریـداری از محـل مالکیـت  علـی  ایاقـی  - ردیف  4092
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

49  فرعـی از  144   اصلـی -  اقـای  مجیـد عسـکری راوری   فرزنـد  تیمـور    بـه شناسـنامه شـماره  44 صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان  مشـتمل  بـر طبقـه  فوقانـی   بـه مسـاحت   360/07 متـر مربـع  بـه ادرس  کوهپایه  وامـق  اباد  

بعـد از مسـجد علـی ابـن ابیطالـب )ع(  خریـداری از محـل مالکیت  علی   نجـارزاده - ردیـف  92/4060
2  فرعـی از  181   اصلـی -  اقـای محمـد فربـی درختنجانـی   فرزنـد  علـی   بـه شناسـنامه شـماره  6  صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه و بـاغ   بـه مسـاحت   454/30   متـر مربع که مـوازی  130 متر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد  به ادرس کوهپایه  روسـتای ده شـعیب - باالتر از مسـجد الزهراء )س(  کوچه شـماره 

10 خریـداری از محـل مالکیـت  علی  قربـی - ردیف  11084
اگهی اصالحی مر حله 6 

در اجـرای  مقـررات  قانـون مذکـور و اییـن نامـه اجرایـی مربوطه  بدینوسـیله  اماکـی  که برابـر اراء هیئت نظارت و یـا هیاتهای  
حـل اختـاف  یـا دسـتور رییـس ثبـت  اگهـی انها تجدیـد  گردیده اسـت  ) اگهـی اصاحـی ( به ترتیب شـماره پـاک فرعی از 
اصلـی  و بخـش محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکین ) متقاضیـان ثبـت ( واقع در بخشـهای حوزه ثبتی شهرسـتان 
کرمـان  بشـرح ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند بتواننـد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن آگهـي بـه مـدت  یک ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و 

تسـلیم سـند مالکیـت بر اسـاس قانـون مذکور مانـع مراجع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود
13895  فرعـی از 3968 مجـزی شـده از 881 فرعـی از 3968  اصلـی - خانـم مریـم حسـینی گوکـی   فرزنـد  سـید جـواد  بـه 
شناسـنامه شـماره  82  صـادره از گلبـاف در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   234/46  متر مربع  بـه ادرس کرمان  
میـدان بیـرم ابـاد  بلـوار شـهید ماهانی کوچـه 15  انتهای کوچه سـمت چپ خریـداری از محـل مالکیت  میرزا عبـاس ابراهیمی 
پـور فرسـنگی بـا ایـن توضیـح کـه در اگهی قبلی مسـاحت مـورد تقاضای ثبت اشـتباه چـاپ و منتشـر گردیده که بدیـن ترتیب  

اصـاح میگـردد  - ردیف  3130
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/09/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/10/09
 کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان  امین رضا قوام 

اگهی مرحله 6 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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پایـگاه اطاع رسـانی ریاسـت جمهوری نوشـت:رییس 
جمهـور بـا تبریـک والدت بـا سـعادت حضـرت محمـد 
مصطفی)ص( به عموم مسـلمانان، وحدت مسـلمانان را از 
ضـرورت هـای مهم امـروز و خصوصا شـرایط فعلی منطقه 
ای دانسـت. حجـت االسـام حسـن روحانـی درجلسـه 
هیـات دولت گفـت: ما ازسـیره پیامبر بزرگوار اسـام باید 
درس صبـر و ثبـات بـر آرمـان و تحمـل شـدائد و زخـم 
زبـان هـا را بیاموزیـم. پیامبر )ص( دل به وعـده الهی قوی 
داشـت که بی شـک به دنبال سـختی ها، گشـایش اسـت 
و مـا نیـز یقین داریم کـه خداوند پاداش صبر و اسـتقامت 
ملـت ایـران را با شـکوفایی وپیشـرفت خواهـد داد. رییس 
جمهـور همچنین از تـاش های وزارت کشـور دربرگزاری 

متیـن ومنظـم مرحلـه ثبـت نـام نامزدهـا در انتخابـات 
مجلـس خبـرگان رهبری و مجلس شـورای اسـامی که با 
اسـتقبال گسـترده انجام شـد، تقدیر و ابراز امیدواری کرد 
کـه حضور پرشـور و پرشـکوه مـردم در انتخابـات به خلق 

یک حماسـه سیاسـی دیگـر بینجامد. 
دکتـر روحانـی بـا تاکیـد بـر رعایـت قانـون در همـه 
مراحـل انتخابـات خاطرنشـان کـرد: بنـای دولـت اجـرای 
سـالم و قانونی انتخابـات و تامین همـکاری همه نهادهای 
ذیربـط خواهـد بـود. در ادامـه این جلسـه ، هیـات وزیران 
بخـش  وری  بهـره  افزایـش  قانـون  اجرایـی  نامـه  آییـن 
کشـاورزی و منابـع طبیعی را به تصویب رسـاند. این آیین 
نامـه در راسـتای ایجاد اشـتغال و نهادینه کردن اسـتفاده 

از دانـش آموختـگان رشـته هـای مرتبـط بـا کشـاورزی، 
باغـی، همچنیـن  و  زراعـی  کیفیـت محصـوالت  بهبـود 
اصـاح بهبـود شـیوه های مصـرف عوامـل تولیـد و نهاده 

هـا در محصـوالت و تولیـدات کشـاورزی و منابـع طبیعی 
و هدفمنـد کـردن حمایـت هـای مالـی و مشـوق هـا بـه 

رسـید. تصویب 

رئیس جمهور: 

بنای دولت اجرای سالم و قانونی انتخابات با 
همکاری همه نهادهای ذیربط است

دولت

جامعه

اعضای شورای اسالمی شهر 
شهربابک از طرح انتقال آب خورسند 

بازدید کردند
طـرح انتقـال آب بـه خورسـند شـهربابک بـا پیشـرفت 
90 درصـدی در حـال انجـام مـی باشـد. رئیـس و اعضای 
شـورای اسـامی شـهربابک از مخـزن 5000 مترمکعبـی 
در حـال سـاخت خورسـند و مراحـل اجـرای خـط انتقال 
آب بـه ایـن شـهر بازدیـد کردنـد. در ایـن بازدیـد علـی 
ابراهیمـی مدیـر امور آب و فاضاب شهرسـتان شـهربابک 
کیلومتـر   9 خورسـند  شـهر  بـه  آبرسـانی  بـرای  گفـت: 
خـط انتقـال بایـد اجـرا گـردد کـه تـا کنـون 8 کیلومتـر 
خـط انتقـال بـه قطـر 400 اجـرا شـده  اسـت و بـا اتمـام 
1 کیلومتـر باقیمانـده ،ایـن طـرح در دهـه فجـر بـه بهـره 
بـرداری خواهـد رسـید. ابراهیمـی در ادامـه بیان داشـت: 
طـرح انتقـال آب بـه خورسـند ، بزرگتریـن طـرح پدافنـد 
غیرعامـل در زمینـه تامیـن آب مـی باشـد و بـه گونـه ای 
طراحـی شـده کـه در مواقع ضـروری می توانیـم از طریق 

ایـن خـط آب مـورد نیـاز شـهربابک را تامیـن نماییـم.
 

100 فقره انشعاب آب در جیرفت 
تبدیل به مجاز شد

از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان آذر مـاه 100 فقـره 
انشـعاب غیـر مجـاز در جیرفـت تبدیل به مجاز شـد. اکبر 
مشـایخی مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان جیرفـت 
جیرفـت   آب  امـور  اصلـی  سیاسـتهای  از  یکـی  گفـت: 
کنتـرل انشـعابات غیرمجـاز اسـت لذا شناسـایی و کشـف 
اینگونـه انشـعابات در دسـتور کار ما قـرار دارد. وی افزود: 
در همیـن راسـتا طـی نـه ماه نخسـت سـال جـاری 400 
فقـره انشـعاب غیرمجاز در جیرفت شـنایی شـد که از این 
تعـداد 100 فقـره تبدیـل به مجاز شـده اسـت. مشـایخی 
پیامدهـای اسـتفاده از اشـتراکهای غیرمجـاز را نوسـان و 
افـت فشـار آب در نقـاط مختلف بروز آلودگی در شـبکه و 
کاهش رضایتمندی مشـترکین، هدر رفت آب ، اسـتهاک 
زودرس تاسیسـات آبرسـانی و باالرفتن هزینـه های تولید 
و توزیـع آب در شـبکه توزیـع آب عنـوان کـرد و افـزود: 
انشـعابات غیرمجـاز بخشـی از هـدر رفـت آب در برآوردها 
حسـاب میشـود کـه نیـاز بـه سـاماندهی دارد. مدیـر امور 
آبفـا جیرفـت در ادامه بیان داشـت: نقش آب برای توسـعه 
و پیشـرفت جامعـه از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت، از 
طرفـی بـرای برخـورداری عادالنـه همـگان از ایـن منابـع 
شـهروندان مکلـف بـه رعایـت ضوابـط مربوط به اسـتفاده 

از ایـن منابع هسـتند.

بیش از 22 کیلومتر شبکه آبرسانی 
شهرستان کرمان توسعه یافت

طـی هشـت مـاه نخسـت سـال جـاری، 22 کیلومتـر 
و 114 متـر شـبکه آبرسـانی شهرسـتان کرمـان توسـعه 
یافـت. غامرضـا زیـن الدینـی مدیـر امـور آب و فاضـاب 
تـا  جـاری  سـال  ابتـدای  از  گفـت:  کرمـان  شهرسـتان 
پایـان آبـان مـاه 22 کیلومتر و 114 متر شـبکه آبرسـانی 
شهرسـتان توسـعه یافـت. وی افـزود: توسـعه شـبکه در 
شـهرهای کرمـان )18565 متـر(، چتـرود )140(، جوپـار 
)430(، رایـن )472(، گلبـاف )390 متـر(، ماهان )300(، 
باغیـن )142( و زنگـی آبـاد )1675( متـر به منظـور ارائه 

خدمـات بـه مشـترکین جدیـد انجـام شـده اسـت. 

مخزن 3000 متر مکعبی عنبرآباد 
شستشو شد

مخـزن سـه هـزار متـر مکعبـی ذخیـره آب در شـهر 
کـردن  بهداشـتی  و  کیفیت بخشـی  هـدف  بـا  عنبرآبـاد 
آب شـرب، شستشـو و گندزدایـی شـد. علـی مشـایخی 
مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان عنبرآبـاد گفـت: به 
منظـور ارائـه خدمـات مطلوب تـر آب رسـانی و بـاال بـردن 
کیفیت آب مصرفی شـهروندان در شـهر عنبرآباد، نسـبت 
بـه شستشـوی مخـزن ذخیـره آب بـدون از قطعـی آب 
شـهروندان اقـدام گردیـد.  وی بـا بیـان اینکـه شستشـو 
و الیروبـی مخـازن ذخیـره بـه عنـوان محـل نگهـداری و 
توزیـع آب شـرب مصرفـی شـهروندان از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت، گفـت: بـه همیـن منظـور و بـه همـت 
پرسـنل اتفاقـات امـور آب  عنبرآبـاد مخـزن  3 هـزار متر 
مکعبـی ذخیـره آب شـرب مـورد شستشـو و الیروبـی و 
گندزدایـی قـرار گرفـت که این مهـم عاوه بـر موثر بودن 
در ارتقـای بهداشـت آب، در کیفیـت آن نیـز موثـر اسـت. 
مدیـر امـور آبفـا عنبرآباد در پایـان اذعان داشـت: عملیات 
سـاخت مخـزن 5000 مترمکعبـی عنبرآبـاد نیـز در حال 
انجـام مـی باشـد و پیـش بینی می شـود تـا تیرماه سـال 

آینـده بـه بره بـرداری برسـد.

خبر

نگرانی احمد توکلی 
از رد صالحیت ها

به گـزارش خبرآنایـن احمد 
توکلـی نماینـده مردم تهـران در 
مجلـس در کانـال تلگرامی خود 
نوشـت:  در خبـر هـا خواندم که 
تعـداد ثبـت نام کننـده های این 
دوره انتخابات مجلس نسـبت به 
دور گذشـته 110 درصـد و ثبت 
نـام کننـدگان خبـرگان نیـز 50 
درصـد رشـد داشـته اسـت. البتـه اگـر آمـار واجدیـن شـرایط نامزد شـدن در 
انتخابـات دو دوره در دسـترس بـود، نسـبت ثبـت نـام کننـدگان هـر دوره بـه 
واجدیـن شـرایط آن دوره بـا یکدیگر مقایسـه میشـد، معنادار بود. مقایسـه دو 
عـدد مطلـق ثبت نـام کننده ها درسـت نیسـت در عین حال اختـاف دو عدد 
آن قـدر هسـت کـه میتـوان حـدس قـوی زد که نسـبی هم بسـنجیم بـاز این 
بـار بیشـتر اسـت. ایـن موضوع هـم مایه مباهـات اسـت و هم از جهاتـی نگران 
کننـده اسـت.  مایـه مباهـات اسـت از ایـن جهت کـه امیـدواری مـردم و یک 
انتخابـات پرشـور و باحضـور حداکثری مردم را نشـان می دهـد. هرچند ممکن 
اسـت بسـیاری از کسـانی کـه ثبت نـام کردنـد صاحیـت حضـور در رقابت را 
بجهت ضرورت های قانونی نداشـته باشـند، اما همین احسـاس مسـئولیت نیز 
یعنـی امیـد برای اصاح کسـری و کاسـتی ها کـه در جای خود قابل سـتایش 
اسـت. امـا جـای نگرانـی هـم دارد. بیـم آن مـی رود بـا سـاز و کار فعلـی در 
بررسـی صاحیـت ها و محدودیت شـدید زمان برای شـورای نگهبان، بررسـی 
درسـت و درهمـان حـال عادالنـه صاحیت ایـن تعداد داوطلب میسـر نباشـد 
و نهایتـا تعـداد زیـادی ناخواسـته بـا عدم احـراز صاحیـت، به ناحـق از رقابت 
حـدف شـوند و همیـن باعـث نارضایتـی و خدای نکـرده در مـواردی هم منجر 
بـه ظلـم بـه افـراد صاحـب صاحیـت شـود. از ایـن جهـت بـه نظـر می رسـد 
شـورای نگهبان شـرایط سـخت تری نسـبت بـه گذشـته دارد. اما ابـراز اعجاب 
تردیدآمیـز نسـبت به این موضوع شـبیه آنچه آیه اهلل جنتـی در نماز جمعه در 
بـاره کثرت داوطلبـان و عدم صاحیت تعدادی از نامزدهـای خبرگان فرمودند، 
بـه صـاح ایـن جایـگاه و نهـاد حاکمیتـی مهم نیسـت. بایـد در حفظ شـأن و 
بـی طرفـی شـورای نگهبـان در افـکار عمومی تـاش کرد. شـورای نگهبـان را 
بـه تعبیـر رهبرانقـاب، بایـد از جهت حـق الناس مـورد توجه قـرار داد. خاف 
مصلحـت ایـن جایـگاه خطیر اسـت. باید توجـه کرد کـه در روزهـای انتخابات 
شـخصیت حقیقـی و حقوقی اعضای محترم شـورای نگهبان نـزد افکار عمومی 
قابـل تفکیـک نیسـت و نبایـد بـا برخی اظهارات زمینه سـاز سـوء اسـتفاده ها 
و سـوء تعبیرهـا را فراهـم سـاخت و زحمـات واقعـاً طاقت فرسـای ایـن ایام پر 

مسـئولیت با ناشـکری روبرو شـود.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول

بموجب سـند رهنی شـماره18403-90/09/20دفترخانه اسنادرسـمی108- جیرفت 
موضـوع پرونـده اجرائـی کاسـه9300005 لـه: بانـک اقتصـاد نویـن شـعبه جیرفـت علیـه: 
خوبیـار جانمحمـدی تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود 
اقـدام ننمـوده اسـت ،برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسنادرسـمی الزم االجـرا قانون 
ثبـت اسـناد و امـاک کشـور بنـا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط 
کارشناسـان رسـمی دادگسـتری انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامه 
عملیـات اجرای نسـبت بـه مورد وثیقـه ششـدانگ یکبابخانـه پاک566فرعـی از549 اصلی 
ذیـل ثبـت23167 صفحه7دفتـر133 بـه شـماره جلـدی15558 بـه مسـاحت345مترمربع 
و  امـام خمینـی)ره( حـدود  نبـش میـدان  ملکـی خوبیـار جانمحمـدی آدرس: جیرفـت، 
بطول10متـر  شـرقاً  کوچـه  بـه  دیواریسـت  و  درب  بطول28/30متـر  شـماالً  مشـخصات: 
دیواریسـت بـه کوچـه بن بسـت جنوباً در چهار قسـمت که قسـمت سـوم شـرقی اسـت اول 
بطول14/60متر دوم بطول3/15متر دیواریسـت سـوم بطول1/05متـر چهارم بطول14متر هر 
سـه قسـمت به پاک1 فرعـی از549 اصلـی غربـاً بطول13/15متر درب و دیواریسـت کوچه 
برابـر نظریـه کارشناسـی:1- ششـدانگ یکبابخانه مسـکونی بـه مسـاحت عرصه345مترمربع 
بـه  هرمترمربع1/000/000ریـال  باقیمانده298مترمربـع  عرصـه  تعریـض  از  پـس  کـه 
بـه  مربع2/000/000ریـال  هرمتـر  بنایـی  مصالـح  اعیـان   -2 ارزش298/000/000ریـال 
ریـال 4-  ارزش27/000/000  بـه  و محوطـه  ریـال 3- حصارکشـی  ارزش260/000/000 
امتیـازات آب و بـرق و تلفـن بـه ارزش17/000/000 ریـال مـع الوصـف ارزش ششـدانگ 
پـاک هـای اخیرالذکـر با کلیـه متعلقـات و منصوبـات جمعـا602/000/000ً ریال میباشـد. 
کـه مبنـا و پایـه مزایده نیز تعیین میگردد ،جلسـه مزایده از سـاعت9 الی12صبح روز شـنبه 
مورخـه94/10/26 در محـل شـعبه اجـراء اداره ثبت اسـناد و امـاک جیرفـت برگزار«مزایده 
از مبلـغ مذکـور شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. ضمنـاً فروش 
نقـدی بـوده و پرداخـت کلیـه قبـوض آب و بـرق و غیره تـا تاریخ انجـام مزایده اعـم از اینکه 

رقـم قطعـی آن معلـوم شـده و یـا نشـده بـه عهـده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار:94/10/09

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک جیرفت 

آگهی حصر وراثت 
بشـرح  شناسـنامه 190  دارای  محمدعلـی  فرزنـد  ایرانمنـش  حمیـد  خانـم  آقـای/ 
دادخواسـت شـماره 1168-13-94 مـورخ 1394/10/6 توضیـح داده شـادروان خانـم 
مهیـن پـور عبدالهی فرزند مراد بشناسـنامه 327 در تاریخ 1394/7/25 در شـهر کرمان فوت 
شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند از: 1- مجیـد ایرانمنش فرزنـد محمد علی 
به شـماره شناسـنامه 19 متولـد 1336 فرزند متوفـی 2- حمید ایرانمنـش فرزند محمدعلی 
به شـماره شناسـنامه 190 متولـد 1339 فرزند متوفی 3- گیتـی ایرانمنش فرزند محمدعلی 
بـه شـماره شناسـنامه 23 متولد 1341 فرزند متوفـی 4- فاطمه ایرانمنـش فرزند محمدعلی 
به شـماره شناسـنامه 188 متولـد 1343 فرزند متوفی 5- وحیـد ایرانمنش فرزند محمدعلی 

بـه شـماره شناسـنامه 1 متولد 1346 فرزنـد متوفی.
سهم االرث وراث متوفی از ما ترکه به نسبت پسر دو برابر دختر می باشد. 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی به شـورای حـل اختاف تقدیـم دارد واال گواهی صادر  خواهد شـد و هر وصیتنامه ای 

جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان  م الف 2215

آگهی تحدید حدود 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـاک 4123 فرعـی از 10 اصلـی واقـع در بخش 4 
کرمـان بـه مسـاحت 158 مترمربـع واقـع در کرمان طاهرآبـاد بلوار امام حسـن کوچه 
31 مـورد تقاضـای آقـای/ خانـم زهـرا نخعـی ریحانی تاکنـون تحدید حـدود نشـده و نیاز به 
تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا 
حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 36324- 94/10/6 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود 
اختصاصـی بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 
94/10/30 در محـل  شـروع و بعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یا مالکین امـاک مجاور رقبه 

مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعد مقـرر در این اعـان در محـل وقوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی 
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانـون ثبت 
حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا 
بـه ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ اعام اعتـراض مهلت دارنـد تا به 
دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از 
دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده و ارائه 
گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبـت عملیات ثبتی بنـام وی اامـه خواهد 

یافـت و هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 94/10/9     

امین رضا قوام- کفیل ثبت شهرستان کرمان 
م الف 2968

آگهی تحدید حدود 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـاک 4122 فرعـی از 10 اصلـی واقـع در بخش 4 
کرمـان بـه مسـاحت 111 مترمربـع واقـع در کرمان طاهرآبـاد بلوار امام حسـن کوچه 
31 مـورد تقاضـای آقـای/ خانم ذهـاب ناظوری تاکنون تحدید حدود نشـده و نیـاز به تحدید 
حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالـک به شـماره 36325- 94/10/6 بدینوسـیله آگهی تحدید حـدود اختصاصی 
بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 94/10/30 در 
محـل  شـروع و بعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یـا مالکین امـاک مجاور رقبه مزبـور اخطار 
مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـان در محل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت به 
حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه این 

اداره اعـام نمایـد و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ اعـام اعتراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه 
صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه 
اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از مضـی مهلت یاد شـده و ارائه گواهی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی اامه خواهـد یافت و 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 94/10/9 

       امین رضا قوام - کفیل ثبت شهرستان کرمان 
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آگهی حصر وراثت 
آقـای/ خانـم محمـد ایـزد پنـاه احمدآبادی فرزنـد احمد  دارای شناسـنامه شـماره  7 
بشـرح دادخواسـت شـماره فـوق مورخـه 1394/09/02 توضیـح داده شـادروان احمد 
ایزدپنـاه احمدآبـادی فرزنـد محمد بشناسـنامه شـماره  5 در تاریـخ 1394/07/19 در شـهر 
راور فـوت شـده و وراثت منحصر حیـن الفوت وی عبارتند از: 1- عبـاس ایزدپناه محمدآبادی 
به شـماره شناسـنامه 4 متولد 1344 فرزند متوفی. 2- هادی ایزدپناه احمدآبادی به شـماره 
شناسـنامه 2 متولد 1363 فرزند متوفی 3- مجید ایزدپناه احمدآبادی به شـماره شناسـنامه 
3 متولـد 1349 فرزنـد متوفـی 4- مهدی ایزدپناه محمدآبادی به شـماره شناسـنامه 8 متولد 
1346 فرزنـد متوفـی 5- محمـد ایزدپنـاه احمدآبـادی به شـماره شناسـنامه 7 متولد 1351 
فرزنـد متوفـی 6- علـی ایزدپنـاه احمدآبـادی بـه شـماره شناسـنامه 5 متولـد 1353 فرزنـد 

متوفـی 7- زهـرا ایزدپنـاه احمدآبادی شـماره شناسـنامه 2 متولـد 1357 فرزند متوفی. 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی به شـورای حـل اختاف تقدیـم دارد واال گواهی صادر  خواهد شـد و هر وصیتنامه ای 

جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
            نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور 
م الف 303

قرار فک بازداشت 
موقت زنجانی

را به دادگاه  
تحویل داده ایم

تسـنیم نوشـت: وکیل مدافع 
نهـم  می گویـد  زنجانـی  بابـک 
دی مـاه از بازداشـت موکلـش 
دادگاه  و  می گـذرد  سـال  دو 
مکلـف اسـت طبـق مـاده 242 
قانـون آئیـن  دادرسـی کیفـری، قـرار بازداشـت موقـت را فـک و قـرار تامین 
مناسـب صـادر کند. رسـول کوهپایـه زاده در همیـن ارتباط گفـت: با عنایت 
بـه اینکـه مـوکل در تاریـخ نهـم دی مـاه سـال 92 بـا صـدور قرار بازداشـت 
موقـت، روانـه زنـدان شـده و بـه رغـم اعتراض های مکرر بـه قرار مذکـور، به 
طـور پیوسـته مدت دو سـال اسـت کـه در بازداشـت موقـت به سـر می برد، 
طـی الیحـه  تقدیمـی بـه دادگاه، ضمـن اعتـراض به قـرار مزبور، درخواسـت 
کـردم نسـبت بـه فـک قـرار بازداشـت موقـت و صـدور قـرار تامین مناسـب 
در صـورت صاحدیـد، اقـدام قانونـی کنـد کـه البتـه تصمیم و تشـخیص با 
دادگاه اسـت. وکیـل مدافـع متهـم ردیـف اول پرونده نفتی اضافـه کرد: علت 
صـدور قـرار بازداشـت موقـت از سـوی دادسـرا و رد اعتـراض مـوکل به این 
قـرار، توسـط مرجـع ذی صـاح، جـاری بـودن امر تحقیقـات و امـکان تبانی 
و جلوگیـری از امحـاء آثـار و دالیـل ارتـکاب جرم عنوان شـده اسـت. اکنون 
کـه بیـش از شـش مـاه از خاتمه تحقیقـات می گذرد و 24 جلسـه دادرسـی 
نیـز برگزار شـده، علت مذکـور مفقود گشـته و دلیلی بر بقای قرار بازداشـت 
موقـت نیسـت. کوهپایـه زاده ادامـه داد: به اسـتناد قسـمت اخیر مـاده 242 
قانـون آمـره آئین دادرسـی کیفری کـه صراحتاً اعـام کـرده »در هر صورت 
در جرائـم موجـب مجـازات سـلب حیـات، مدت بازداشـت موقت از دو سـال 
و در سـایر جرائـم از یکسـال تجـاوز نمی کنـد«، لـزوم و وجـوب قانونـی فک 
قـرار بازداشـت موقـت موکل محرز و آشـکار اسـت. وی افـزود: در عین حال 
بـا توجـه به تبصره یـک مـاده فوق الذکر که مقرر مـی دارد » نصـاب حداکثر 
مدت بازداشـت، شـامل مجموع قرارهای صادره در دادسـرا و دادگاه اسـت و 
سـایر قرارهـای منتهـی بـه بازداشـت متهـم را نیز شـامل می شـود«، به نظر 
می رسـد قـرار تامین جدیـد از نظـر قانونگذار باید قراری باشـد کـه وی قادر 
بـه فراهـم کردن آن باشـد زیرا از این حکم مصرح چنین اسـتنباط می شـود 
کـه از نظـر مقنـن، متهمی کـه به انـدازه نصاب های فـوق در بازداشـت بوده 
نبایـد مجـدداً و ایـن بار تحـت عنوان عجـز از تودیع وثیقه، بازداشـت شـود. 

در غیـر ایـن صـورت نقـض غرض صـورت گرفته اسـت.

نباید کسی را به 
اتهام افکارش 

محاکمه کرد 
حجـت  نوشـت:  جمـاران 
االسـام سـید حسـن خمینـی 
در دیـدار با جمعـی از میهمانان 
در  کننـده  شـرکت  خارجـی 
بیسـت و نهمیـن کنفرانس بین 
المللـی وحـدت اسـامی که در 
حـرم مطهـر امـام خمینـی حضـور یافتـه بودنـد بـا بیـان اینکـه هرکـس در 
هـر جایـی تیـغ بـر دارد و جامعـه را چندپـاره کنـد وحـدت را از بیـن بـرده 
اسـت، تصریـح کـرد: این واقعیت شـیعه و سـنی نمـی شناسـد و رهبر معظم 
انقـاب نیـز در ایـن زمینـه تعابیـر روشـنگرانه ای دارنـد. بایـد بدانیـم چنـد 
پارگـی جامعـه عمدتـا مربـوط به کـج فهمـی در فهم مسـائل سـاده گروهی 
اسـت. وی گفـت: وقتـی عنان تفکـر در اختیار یـک جریان تندرو قـرار گیرد، 
همیـن چنـد پارگـی کـه امـروز شـاهد آن هسـتیم رخ مـی دهـد و بنابرایـن 
راهـی جـز ایـن نیسـت کـه عقـا سـکاندار اندیشـه شـوند و گروههـا و افکار 
تکفیـری و الحـادی را طـرد کننـد. یـادگار امـام ادامـه داد: در چنیـن فضایی 
شـاهد هسـتیم کـه یـک جریـان را بـه محـض اینکه کسـی بـا او هـم عقیده 
نیسـت یـا در کوچـک تریـن نقطـه اختاف نظـر دارد، طـرد کـرده و از دایره 
دیـن داری، اسـام و انقـاب بیـرون مـی بـرد و نتیجـه آن جامعه چنـد پاره 
اسـامی خواهـد بـود که امروز شـاهد آن هسـتیم. وی تاکید کـرد: روزی قرار 
بـود همـه بـا کمک هـم این غده سـرطانی را از بیـن ببریم، اما امـروز همه به 
دعـوا بـا یکدیگر مشـغول شـده ایم. سـید حسـن خمینی بـا تأکید بـر اینکه 
امـروز در جهـان اسـام هیـچ راهـی جـز به میـدان آمـدن عقـای طوایف و 
پرداخـت هزینـه در راه بیـان عقیـده درسـت وجود نـدارد، تصریح کـرد: عقا 
نبایـد از تکفیـری هـا و تندروها بترسـند، گرچـه بیان حرف حـق هزینه دارد 
و سیدالشـهداء)ع( مظهـر پرداخـت ایـن هزینه اسـت. یـادگار امـام خطاب به 
شـرکت کنندگان در بیسـت و نهمیـن کنفرانس وحدت اسـامی تأکید کرد: 
در ایـن جلسـات باید از تعـارف عبور کنیم زیرا جامعه اسـامی امـروز گرفتار 
وضعیـت بدی شـده اسـت  باید تعصبـات کورکورانـه را کنار گذاشـته و اجازه 
ندهیـم اندیشـه و رفتار ما گرفتار آسـیب شـود. وی با بیان اینکـه این ایرادات 
متوجـه تمـام طرف هاسـت، ادامه داد: قرار نیسـت کسـی دیگـری را به اتهام 
افـکارش محاکمـه کنـد بلکه مـی خواهیم بـا یکدیگر هـم فکری کـرده و راه 
حـل پیـدا کنیـم؛ زیـرا مـن فکـر مـی کنم صـد سـال دیگـر فرزندان مـا اگر 
تاریـخ ایـن دوره را بخواننـد بـه خاطـر عـدم حـل ایـن مشـکات منتقـد مـا 

بود. خواهنـد 

دادگاهمجلس خبر

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی ست، لحظه های زندگی را هدر ندهیم.

آگهی مناقصه 58/ب/10-94م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد راهبری نگهداری و تعمیرات قسـمتی از تاسیسـات و شـبکه آبرسـانی زرند،کوهبنان و توابع با بـرآورد تقریبـی 8/922/116/651 ریال را از محل 
اعتبـارات داخلـی بـه روش ارزیابـی کیفـی بـه پیمانـکاران واجد شـرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شـرکتهای پیمانـکاری که دارای گواهـی صاحیت انجام کار در رشـته آب یا خدماتـی دارای گواهی 
صاحیـت امـور بهـره بـرداری از تاسیسـات مـی باشـند دعوت می شـود حداکثـر تا تاریـخ 94/10/10 جهت دریافت اسـناد مناقصـه به آدرس کرمـان بلوار 22 بهمـن دفتر قراردادهای شـرکت آب 

و فاضـاب مراجعه نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 33300000 ریال 

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/10/21
افتتاح پاکتهای الف و ب ساعت 9:30 مورخ 94/10/22                                       افتتاح پاکتهای ج بعد از ارزیابی مورخ 94/10/22

آدرس:کرمان،بلوار 22 بهمن، شرکت آب و فاضاب استان کرمان،دفتر قراردادها
)ضمناً هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
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با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.
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بیش از 500 هزار افغان در کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ساکن هستند

گره کور برخورد با مهاجران افغان
از  مهاجـرت  امـروز  دنیـای  در 
کشـوری به کشـور دیگر پدیـده ای 
رایـج اسـت. افـرادی کـه بـه دالیل 
مختلـف قید زندگی در کشـور خود 
را مـی زننـد و به کشـور دیگـری را 
بـرای زندگـی انتخـاب مـی کننـد. 
مهاجـرت بـه حدی رایج شـده اسـت که اکثـر دولت 
هـا بـرای مهاجرانـی کـه وارد کشورشـان می شـوند 
قوانینـی تدوین می کنند. کشـور ایران هـم از دیرباز 
پذیـرای مهاجران افغان بوده اسـت و حاال مشـکات 
ناشـی از عـدم سـاماندهی ایـن مهاجران دردسرسـاز 

است.  شـده 
داستان مهاجرت افغان ها

 به ایران
اولیـن گروه های مهاجر افغان، روسـتاییان جویای 
کاری بودنـد کـه در اواخـر دهـه 40 و رونق اقتصادی 
ایـران وارد کشـور و بیش تـر در اسـتان های خراسـان 
و کرمـان سـاکن شـدند. تحوالتـی کـه در بخـش 
اقتصـادی در اسـتان کرمان به وقوع پیوسـته بود نیاز 
بـه حضـور نیـروی کار افغان را شـدت بخشـید، چرا 
کـه جوانـان بومی در پی راه اندازی طرح سـپاه دانش، 
کشـاورزی را رهـا کـرده و بـه دنبـال تحصیـل رفتند 
و افغان هـا بـه عنـوان نیـروی کار در باغـات پسـته و 
زمین هـای کشـاورزی مشـغول بـه کار شـدند، بدون 
ایـن کـه هیچ گونه برنامه ریـزی برای سـاماندهی آنان 
وجود داشـته باشـد. با آغـاز جنگ های سـخت میان 
مجاهدیـن افغـان و شـوروی بسـیاری از اتبـاع افغان 
بـرای فـرار از فقر و ناامنی و خشـونت جنگ در سـال 
پنجاه و هفت متواری شـدند و به کشـورهای مختلف 
از جملـه ایـران و پاکسـتان پنـاه بردنـد. ایـن دوره از 
مهاجـرت افغان هـا بـه ایـران بـا آغـاز جنگ 8 سـاله 
همزمان بود. درهمین راسـتا، رهبـر انقاب نهادهایی 
چون سـپاه و بسـیج را مکلف سـاخت تا با افغان های 
مهاجـر همـکاری کننـد و در ایـن بـاره اظهـار کـرد: 
» آواره هایـی که از افغانسـتان اآلن در ایران هسـتند و 
مشـکات زیادی دارند... خوب بایـد چه کرد با اینها؟ 
نبایـد اینهـا را پذیرایی کرد؟ ما مسـلمانیم، آن ها هم 
مسـلمانند، مـا بایـد از آنهـا پذیرایـی کنیـم، خدمت 
کنیـم بـه آنهـا و این دولت اسـت کـه دارد این کارها 
را می کنـد.« )صحیفه امام،جلـد 17،ص 278( دولت 
ایـران بـه فرمـان امـام، مرزهـا را بـه روی افغان هـا 
گشـود بـی آن کـه آن هـا مکلـف بـه پرداخـت وجـه 
و یـا ارایـه گذرنامـه و ویـزا باشـند. با حمایـت دولت 
ایـران از مهاجرین و پناهجویان افغـان، آن ها به جای 
جوانـان ایرانـی که گـروه گروه و دسـته دسـته راهی 
جبهه هـای جنـگ شـدند بـه عنـوان نیـروی کار در 
ایـران از ثبات بیش تـری برخوردار گشـتند. با حضور 
طالبـان و سـخت تر شـدن جنـگ و خونریـزی در آن 
کشـور، مهاجـران و پناهجویان افغان هم چون سـیل 
بـه ایران سـرازیر شـدند. مهاجـران افغان بـا توجه به 
وجـود ویژگـی های مشـترکی همچون زبـان و دین، 
ایـران را بهتریـن سـرزمین بـرای  ادامه یـک زندگی 
آرام و بی سـرو صدا دانسـته و در استانهای ،سیستان 
و بلوچسـتان، کرمـان، هرمـزگان و... سـاکن شـدند. 
حاال با گذشـت بیش از 30 سـال از انقاب اسـامی، 
حضـور افاغنـه در ایـران بـرای دولت هزینه هـا دارد. 
چـرا کـه هیچ گاه برنامه مناسـبی برای سـامان دهی 
این مهاجران وجود نداشـته اسـت. در این میان سـه 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان و هرمـزگان 
بدلیـل شـرایط متفـاوت نسـبت به سـایر اسـتان ها 
در کنار اسـتان خراسـان بیشـترین هزینه را داده اند.

ممنوعیت حضور افاغنه در سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان

مهاجـران  کـردن  بـرای خـارج  هـا  راه  از  یکـی 
غیرمجـاز افقـان از ایـران، ممنوعیت اقامـت افغان ها 
در برخی اسـتان هاسـت. در حال حاضر اقامت افاغنه 
در 15 اسـتان کشـور ممنـوع اسـت کـه سیسـتان و 
بلوچسـتان و هرمـزگان در بیـن این 15 اسـتان قرار 
دارنـد. در برخـی مناطـق اسـتان کرمـان هـم اقامت 
افاغنـه ممنـوع اسـت. امـا هنـوز جمعیـت زیـادی از 

افاغنـه در ایـن سـه اسـتان زندگـی مـی کنند.
اقامت بیش از 500 هزار افغان در سه استان 

شرقی و جنوبی کشور
در حالـی کـه طبـق گفتـه هـای رحمانـی فضلی 
وزیر کشـور بیش از دو میلیـون و 500 هزار افغان در 
ایـران حضـور دارند، در دو اسـتان کرمان و سیسـتان 

و بلوچسـتان افاغنه زیادی سـاکن هستند.  بر اساس 
آمارهاي منتشـر شـده، تا دو سـال پیش حدود 500 
هـزار تبعه افغان بیگانه مجاز و غیرمجاز در سیسـتان 
و بلوچسـتان زندگـي مـي کردنـد و بـا برنامـه هـای 
انجـام شـده در جهـت خـروج افغان هـا این جمعیت 
بـه 300 هـزار نفر رسـیده اسـت. تعـداد افغـان های 
غیرمجـاز در اسـتان کرمان هم بـه 200 هزار نفر می 
رسـد. در اسـتان هرمزگان اما آمـاری از حضور افغان 
هـا وجـود نـدارد و اکرمی معـاون سیاسـی و امنیتی 
اسـتاندار هرمزگان هم در پاسـخ به تماس هفته نامه 
»تجـارت شـرقی« بـا گفتن ایـن جمله که من شـما 
را نمـی شناسـم حاضـر بـه اعام تعـداد افغـان ها در 
هرمزگان نشـد. بـا توجه به حضور پرشـمار افاغنه در 
این سـه اسـتان شـرقی و جنوبی کشـور، مسـئوالن 
هر سـه اسـتان بارهـا در صحبت هایشـان خواسـتار 

سـاماندهی و یا اخـراج افاغنه شـده اند.
نماینده ولی فقیه کرمان: با حضور افاغنه چه 

با مجوز چه بی مجوز مخالفم
نماینـده ولی فقیه در اسـتان و امـام جمعه کرمان 
دربـاره حضـور افاغنه در اسـتان کرمان معتقد اسـت: 
بارهـا درباره حضـور افاغنه و بحران آب به مسـئوالن 
وقـت هشـدار داده بـودم زیـرا بنـده با حضـور افاغنه 
چـه بـا مجـوز و چه بـدون مجوز در اسـتان و کشـور 
مخالفـم و معتقـدم اتباع بیگانه جامعه مـا را به خطر 
می اندازنـد امـا چـرا تصمیمـی در ایـن رابطـه گرفته 
نشـده اسـت را نمی دانـم. به گـزارش ایسـنا آیت اهلل 
جعفـری در دیـدار بـا مجمـع نمایندگان این اسـتان 

افـزود: بایـد فکری بـرای افاغنه صـورت گیرد.
نماینده کرمان در مجلس: ساماندهی افاغنه 
در استان کرمان ضرورتی انکار ناپذیر است

محمدرضـا پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان 
در مجلـس هـم در ایـن بـاره معتقـد اسـت: یکـی از 
چالشـهای اصلـی مـا در جامعـه اسـتان بـه عنـوان 
بزرگترین اسـتان کشـور وجود تعداد زیادی از افاغنه 
بـه صـورت مجـاز و یـا غیرمجـاز اسـت که بایـد این 
وضعیت سـاماندهی شـود. به گزارش مهـر وی افزود: 
کرمان جزو اسـتانهای آسـیب پذیـر در این خصوص 
اسـت و سـاماندهی خواسـته اصلی مردم، نمایندگان 
و مسـئوالن اسـتان کرمان اسـت. وی از وزارت کشور 
خواسـت در ایـن خصـوص تصمیـم گیری کنـد زیرا 
سـاماندهی افاغنـه در اسـتان کرمـان خواسـت مردم 

است.

معاونت سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان: 
حضور اتباع غیرمجاز سبب بروز ناهنجاری ها 

می شود
بهـروز اکرمی معتقد اسـت: حضور اتبـاع غیرمجاز 
در شهرسـتان قشـم و کل استان سـبب ایجاد برخی 
ناهنجاری هـا و مهم تـر از همـه زمینه سـاز افزایـش 
نـرخ بیـکاری شـده اسـت. بـه گـزارش فـارس وی 
بـا بیـان اینکـه پاکسـازی منطقـه از حضـور اتبـاع 
غیرمجـاز، نیازمنـد همـت مضاعف مسـئوالن اسـت، 
زمینـه  ایـن  در  خوشـبختانه  کـرد:  خاطرنشـان 
مسـئوالن بـه یـک فهـم مشـترک دیدگاهی دسـت 
یافته انـد و امیدواریـم ایـن وحـدت رویه بـا عملیاتی 
شـدن برنامه هـا و مصوبـات بـه یـک نقطـه مطلـوب 
برسـد. معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار 
هرمـزگان تصریـح کـرد: در شهرسـتان قشـم بدلیل 
موقعیـت خـاص جغرافیایـی و بهره گیـری از قانـون 
مناطـق آزاد تجـاری، شـاهد حضـور توأمـان اتبـاع 
مجـاز و غیرقانونـی هسـتیم کـه بایـد دسـتگاه های 
مربوطه ضمـن تفکیک آمار اتباع مجـاز و غیرقانونی، 
بـا کسـانی  کـه به صـورت غیرمجـاز وارد ایـن جزیره 
شـده و بـه کسـب و کار مشـغولند برخـورد قاطـع 
داشـته باشـند. ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه 
برخـورد انتظامـی در جمـع آوری اتبـاع غیرمجاز باید 
آخرین مرحله کار باشـد، افزود: ایجاد بسـتر فرهنگی 
مناسـب در بیـن شـهروندان در مـورد عوارض ناشـی 
حضـور ایـن افـراد و در کنـار آن شناسـائی کارگاه ها 
و صنوفـی کـه از اتبـاع غیرمجاز اسـتفاده می کنند و 
برخـورد بـا آنهـا می توانـد گام مهمـی بـرای حل این 
مسـئله باشـد. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هیـچ یـک از 
دسـتگاه ها و نهادهـای عمومـی حق اسـتفاده از اتباع 
غیرمجـاز بـرای انجام پروژه های عمرانـی خود ندارند، 
افـزود: به دسـتگاه های دولتـی و برخـی نهادها تذکر 
می دهیـم کـه از ایـن افراد اسـتفاده نکننـد و در غیر 

این صـورت برابـر قانـون بـا آنهـا برخـورد می شـود. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان: 92 درصد بیماری ماالریا در 

هرمزگان مربوط به افاغنه ساکن 
در استان است

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی هرمزگان 
بـا اشـاره بـه پیامدهـای منفی ناشـی از حضـور اتباع 
غیرمجاز در اسـتان، گفـت: 92 درصد بیماری ماالریا 
در اسـتان مربـوط بـه افاغنـه سـاکن در هرمـزگان 

اسـت. بـه گـزارش ایرنا دکتر یحیـی میـرزاده  اظهار 
داشـت:بیماری هایـی ازقبیل سـرخک ، وبـا و ماالریا 
از بیمـاری هـای واگیـرداری بـوده کـه توسـط اتباع 
غیرمجـاز در برخـی نقـاط اسـتان از جملـه منطقـه 
قشـم شـایع و در برخی موارد در حال اپیدمی اسـت.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
استانداری هرمزگان: برنامه ریزی مناسبی 
برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به 

هرمزگان وجود ندارد
خارجـی  مهاجریـن  و  اتبـاع  امـور  مدیـرکل 
اسـتانداری هرمـزگان هم معتقد اسـت: حضـور قابل 
توجه و روبه رشـد اتباع غیرمجاز در شهرسـتان قشم 
و سـایر نقاط اسـتان بـا وجود ممنوعیـت حضور این 
افـراد کـه در سـال 88 بـه تصویـب شـورای عالـی 
امنیـت ملـی رسـیده حاکـی از نبـود برنامـه ریزی و 
اهتمام مسـووالن برای مبـارزه با این پدیده در سـال 
هـای گذشـته بـوده اسـت. بـه گـزارش ایرنـا منصور 
نبـی زاده کاهـش تقاضا، برخـورد قضائی با اسـتفاده 
کننـدگان از نیـروی کار غیرمجـاز و حضـور نیـروی 
انتظامـی و دریابانـی را از راه هـای اصلـی مبـارزه بـا 

ایـن معظل برشـمرد.
استاندار سیستان و بلوچستان: مدیریت 

مهاجرت افغان ها به مرزهای شرقی ضروری 
است

چنـدی  هـم  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتاندار 
پیـش گفـت: بـه دنبـال تهدیـدات و نـا امنـی های 
اخیـر در مناطق مختلف افغانسـتان هجوم مهاجران 
و اتبـاع افغان به مرزهای شـرقی جمهوری اسـامی 
ایـران رو به رشـد اسـت. به گـزارش روابـط عمومی 
اوسـط  علـی  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتانداری 
هاشـمی بـر آمادگـی بـرای مقابلـه بـا ایـن شـرایط 
بحرانـی تأکیـد کـرد و افـزود: بـا گسـترش دامنـه 
تهدیـدات در افغانسـتان، سـایر اسـتانهای مـرزی و 
یـا حتـی مرکـزی کشـور نیـز از ایـن مسـاله متأثـر 
خواهـد شـد. وی گفـت: همه اسـتانها بایـد آمادگی 
رو بـه رو شـدن بـا هجـوم اتبـاع افغـان و مدیریـت 
جمـع کثیـری از مهاجـران افغان را داشـته باشـند.  
وی ارتقـا تـوان مرزبانـی و حمایـت سـایر یگانهـا 
در  بحـران  ایـن  مدیریـت  بـرای  را  مرزبانـی  از 
مرزهای کشـور خواسـتار شـد.  اسـتاندار سیسـتان 
وبلوچسـتان اظهـار داشـت: مهاجـران افغـان همراه 
خانـواده هایشـان مهاجـرت مـی کنند و در شـرایط 

اضطـرار قـرار دارند به طـوری که نمی تـوان قوانین 
و سیاسـتهای قبلی را در قبالشـان اعمال کرد و باید 
تدابیـر و دسـتور العمـل های جدیدی بـرای اینگونه 
شـرایط اندیشـیده شـود.  وی خاطـر نشـان کـرد: 
کمیسـاریای سـازمان ملـل و همچنیـن کشـورهای 
غربـی نیز باید سـهم شـان را در این مـورد بپردازند 
و جمهـوری اسـامی ایـران نباید به تنهایـی تبعات 
ناشـی از ایـن تهدیدهـا را متحمـل شـود.  هاشـمی 
ادامـه داد: محـدود سـازی در حـوزه اسـتان بـرای 
مدیریـت ورود مهاجـران افغـان شـرط عقل اسـت و 
تمرکـز و توان نیروی انسـانی و تجهیـزات باید برای 
جلوگیـری از ورود ایـن مهاجـران بـه نقاط شـهری 
شـود.   گرفتـه  کار  بـه  جامعـه  درون  نتیجـه  در  و 
اسـتاندار بـر تقویـت اردوگاههـای اسـکان و اهتمام 
تشـکیل  و  کـرد  تأکیـد  ای  قرنطینـه  مباحـث  در 
سـتاد بحران و جمعیـت هال احمر و پشـتیبانی از 
آوارگان را در خاک کشـور خودشـان خواسـتار شـد.  
هاشـمی بـر انعطـاف و رعایـت حداقل های انسـانی 
و پرهیـز از برخـورد قهـری بـا مهاجـران تأکید کرد 
و افـزود: هدایـت درسـت بـه همراه انعطـاف مد نظر 
اسـت امـا در این مسـیر همـه چیـز را نبایـد از بعد 
عاطفـی در نظر بگیریـم و در کنار آن از درک بحران 
روییـده شـده در یک کشـور نیز نباید غافل باشـیم.

مهمانان خوب و بد
اگرچـه کـه اکثـر مسـئوالن و اغلـب مـردم دید 
خوبـی نسـبت بـه افاغنـه ندارند امـا نبایـد از نقش 
و  جنـگ  دوران  در  ایـران  سـازندگی  در  افغان هـا 
پـس از جنـگ بـه سـادگی عبـور کـرد. تعـدادی از 
همیـن افغان هـا در جهبـه جنـگ مقابـل عراقی هـا 
در  رسـیدند.  شـهادت  بـه  ایـران  از  دفـاع  بـرای 
زمانـی کـه ایـران بـه علـت جنـگ بـا عـراق دچـار 
بحـران نیـروی کار بـود بخـش زیـادی از افغان هـا 
در امـوری ماننـد کشـاورزی، دامـداری و سـاخت  و  
سـاز به عنـوان نیـروی کار ارزان قیمـت مشـغول به 
کار شـدند و بـه تدریـج ایـران تنهـا خانـه برخی از 
مـردم مهاجر افغان شـد. هـر چند حضـور کارگران 
موجـب  همـواره  ایـران،  در  افغـان  مهاجریـن  و 
نارضایتـی کارگـران ایرانی بود و بارهـا آنها خواهان 
برخـورد جـدی دولـت بـا معضـل بیـکاری شـدند، 
از  ایـران  در  و شـرکت های خصوصـی  دولـت  امـا 
حضـور مهاجریـن افغان نهایـت اسـتفاده اقتصادی 
را بردنـد تـا آنجایـی کـه یـک سـال پیـش یکـی از 

واقعیـت  ایـن  بـه  اعتـراف  بـا  ایـران  روزنامه هـای 
تحـت عنـوان »سـازندگان ایـران، امـا بـی نـام و 
نشـان« ایـن موضـوع را مـورد ارزیابـی قـرار داد.در 
این مدت کمتر سـنگبری، دامداری، سـاخت و سـاز 
سـاختمانی و... را می تـوان دیـد که کارگـران ایرانی 
در آنها حضور داشـته باشـند. همانطـور که احمدی 
مقـدم فرمانـده سـابق نیـروی انتظامی ایـران گفته 
بـود:» مـا در مرزهـای کشـور سـیم خـاردار نصـب 
بـاز  از دریـا  بیگانـه  اتبـاع  می کنیـم، مسـیر ورود 
می شـود، راه هـای دریایـی را کنتـرل می کنیـم این 
اتبـاع از راه قانونـی وارد شـده امـا دیگـر از کشـور 
نمـی روند؛ تمـام این موارد ناشـی از وجود مشـکل 
در افغانسـتان و نیـاز بـه کارگـر در ایـران اسـت و 
همچنیـن جوینـدگان کار در ایران نیـز تغییر ذائقه 
داده انـد و بـه سـمت شـغل های مایـل بـه کارگری 
را  افغانی هـا  وقتـی  قبـل  سـال  چنـد  نمی رونـد... 
از  زیـادی  تعـداد  دیدیـم  کردیـم  از کشـور طـرد 
گاوداری هـا و صنعـت تولیـد آجـر کشـور متوقـف 
شـد. ایرانی ها جویای کار هسـتند اما ایـن کارها را 
انجـام نمی دهنـد و نمی رونـد بـر سـر درخـت میوه 
بچیننـد جوانـان ما بـه دلیـل اینکه تحصیـل کرده 
انـد یـک میـز و تلفن همـراه می خواهند تـا معامله 
هـا را جـوش دهنـد.« ایـن نشـان مـی دهـد افغان 
هـا چقـدر در چرخاندن چـرخ تولید در ایـران موثر 
بودنـد و هسـتند اما عدم سـاماندهی ایـن مهاجران 
کـه بـه امیـد زندگـی بهتـر و رهایـی از مشـکاتی 
همچـون شـرایط بـد اقتصـادی، نبـود کار، جنـگ 
داخلـی و عـدم امیـدواری بـه آینـده و پیشـرفت به 
ایـران آمـده اند، باعث بروز مشـکاتی شـده اسـت. 
مشـکاتی همچـون ازدواج بـا ایرانـی هـا و بدنیـا 
آمـدن فرزندانـی کـه حتی نمـی توانند شناسـنامه 
بگیرنـد، عـدم تحصیل، بـروز بیماری هـای واگیردار 
)بـه گقته وزارت بهداشـت 5 تـا 10 درصد مبتایان 
بـه وبـا از مهاجریـن افغـان و پاکسـتانی هسـتند(، 
اعتیاد، تجاوز به عنف، حاشـیه نشـینی در شـهرها، 
شـکل گیری باندهای قاچاق انسـان. به این مشـکل 
افزایـش قتـل های عمـد را هم اضافه کنید. سـایت 
جمـاران در ایـن مـورد مـی نویسـد: طبـق آمـاری 
کـه از سـوی مراجـع قضایی اعام شـده حـدود 36 
درصـد قتلهـای عمدی کـه در ایران اتفـاق می افتد، 

بـه وسـیله افغان هـا صـورت گرفته اسـت.
ساماندهی افاغنه غیرمجاز تنها 

راه حل موجود
گفتنـی اسـت در حالـی کـه برخـی از مسـئوالن 
مختلـف ایـن سـه اسـتان بـر اخـراج افاغنـه صحبت 
مـی کننـد کـه اخـراج اتبـاع غیرمجـاز افغـان کار 
سـاده ای نیسـت. چـرا که امـروزه هـر کارگـر افغانی 
کـه بـه وسـیله پلیـس گرفتـار شـود یکـی دو مـاه 
دیگـر سـروکله اش پیـدا می شـود امـا بـا پرداخـت 
مبلغـی بـه قاچاقچیـان انسـان باز بـه داخـل کشـور 
هدایـت می شـوند. تجربه ی حضـور افغان هـا در ایران 
هرچـه که باشـد بایـد به ایـن نکته توجه داشـت که 
غفلـت از جنبه هـای مختلـف حضـور آن هـا در ایران 
مشـکات  عدیـده ای را بـه بـار خواهـد آورد و ایـن 
مشـکات در صورتـی کـه حل نشـوند در طـی زمان 
بـه بحران تبدیل خواهند شـد و مدیریـت بحران، کار 
آسـانی نخواهـد نبـود. ایرانیـان، افغان ها را بـه عنوان 
مهاجـر و پناهنـده پذیرفتنـد و در کنـار اسـتفاده از 
نیـروی کار آن هـا در بخش های مختلف شـاهد قانون 
شـکنی های بی شـمار از سـوی عده  ای از آنـان بودند 
و متاسـفانه بـه دلیـل عـدم برنامـه ریـزی مناسـب 
بـرای ایـن مهاجـران، قانـون شـکنی های یـک عده 
بـه پـای همه مهارجان افغان نوشـته شـده اسـت. به 
نظر می رسـد مایمتـی که ایرانیـان در ابتـدای ورود 
ایـن میهمانان نسـبت به آن ها داشـتند، بـه تدریج بر 
اثـر بی تفاوتی هـای اولیـه در سـاماندهی آنـان  -کـه 
منجـر بـه رشـد فزاینـده ی حضـور آنان شـد – و هم 
چنیـن اقدامات مجرمانـه ی برخی از آنـان که قاچاق 
مـواد مخـدر، قتـل، سـرقت و تجـاوز را بـه ناحـق بـا 
نـام همه ی مهاجریـن افغانـی پیوند زدنـد، جایش را 
بـه نارضایتـی داده اسـت. بنابراین مسـئوالن امر می 
بایسـت هرچه سـریع تر بـه فکـر راهکارهای منطقی 
و قابـل اجـرا برای سـاماندهی افاغنه بیفتنـد. چرا که 
اگـر دسـتگیری و اخـراج افغان هـا فایده ای داشـت، 
معضـات ناشـی از حضـور افاغنه در این سـه اسـتان 

تـا امـروز کم تـر شـده بود.


