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● چرا شهرداری بجنورد هم زمان در نقاط مختلف
شهر شروع به حفاری و عملیات عمرانی می کند
و بعد به کندی این عملیات را به پایان می رساند؟
ده ها نقطه شهر کنده شده و چند ماه است ناتمام
مانده در حالی که می ت��وان با تمرکز روی یک
نقطه به سرعت آن را به پایان رساند و به سراغ یک
نقطه دیگر رفت.
● از مسئوالن بجنورد خواهشمندیم برای کوچه
های احمدآباد چاره ای بیندیشند .رفت و آمد
برای دانش آموزان بسیار مشکل است.
● از شهرداری جاجرم خواهش می کنیم مسیر
بولوار فرمانداری به شهرک بسیجیان و مسیر
شهرک بسیجیان به فرهنگیان را آسفالت کند.
تردد زیاد و ایجاد گرد و غبار آزار دهنده است.
● دول��ت هزینه ه��ای درم��ان را هم کنترل کند و
کاهش دهد .درمان یک سرماخوردگی ساده با
تزریق آمپول و تهیه دارو آن هم با دفترچه 30
هزارتومان می ش��ود .چرا ب��رای خانواده هایی
که ت��وان پرداخت ای��ن ارق��ام را ندارند تدبیری
اندیشیده نمی شود؟

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

مبارزه با گران فروشی در
بجنورد
روزن��ام��ه خراسان در شماره  3276که  4آبان
 1339ب��ه چ��اپ رس��ی��د ،در مطلبی در ستون
«گزارشها و اخبار خبرنگاران ما از شهرستانها» از
مبارزه با گران فروشی در بجنورد خبر داده است.
در این مطلب که در صفحه  6به چاپ رسیده است
می خوانیم« :کار مبارزه با گرانفروشی در بجنورد
آغاز شده و بشدت ادامه دارد و ماموران شهرداری
بکنترل برچسب ها و نظارت در کار فروشندگان
اشتغال دارن��د ».در مطلبی دیگر در این ستون
ب��ا تیتر «کمبود دبیر دبیرستان» آم��ده اس��ت:
«کالس پنجم دبیرستان همت بجنورد فاقد دبیر
زبان و ریاضی و طبیعی میباشد و دانش آموزان
ای��ن ک�لاس س��رگ��ردان میباشند و ک�لاس ششم
دبیرستان نیز اساسا وجود ندارد .با مسافرت مدیر
کل فرهنگ خراسان بآن شهرستان اهالی انتظار
دارن��د اق��دام مؤثری ب��رای اع��زام دبیر و تشکیل
ک�لاس ششم دبیرستان بعمل آی��د و موجبات
آسایش دانش آموزان و اولیاء آنها فراهم شود».

2

چهارشنبه  22دی  12 1395ربیع الثانی  1438شماره 2340

شعله بخاری ها را مجبورید
تا آخر هفته زیاد کنید
کاهش  6درجه ای دمای هوا

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

صدیقی -معاون اداره کل هواشناسی خراسان شمالی از کاهش
6درجه ای دمای هوای استان تا پایان هفته خبر داد« .نصرتی» گفت:
بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی و تصاویر دریافتی ماهواره ای
بیانگر وزش باد ،افزایش ابر و بارش خفیف و پراکنده باران و برف تا اوایل

پیام های دستگاه ها و نهادهای مختلف در پی درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی

وداع بزرگ

گروه خبر -در پی درگذشت جانگداز آیت ا« ...هاشمی
رفسنجانی» ،رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،یار دیرین و دلسوز امام راحل و مقام معظم رهبری،
دستگاه ها ،سازمان ها و نهادهای مختلف استان با
صدور پیام و بیانیه هایی این ضایعه بزرگ را تسلیت
گفتند.در بخشی از بیانیه اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی که نسخه ای از آن به روزنامه
«خراسان شمالی» ارسال شده ،آمده است :خبر رحلت
عالم وارسته ،دانشمند بزرگ و مبارز نستوه حضرت
آیتا …هاشمی رفسنجانی(ره) ،یار دیرین و صدیق امام
(ره) و رهبری و مرد روزهای سخت انقالب و نظام ،باعث
اندوه و تالم همگان شد .ایشان عمر پربرکت خویش را
در راه مبارزه با رژیم ستمشاهی و بعد از پیروزی انقالب
در جهت استقرار و اعتالی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ای��ران با خدمتگزاری صادقانه و خالصانه به
مردم در سنگرها و میادین حساس و کلیدی نظام سپری
کردند .بدون تردید نام و یاد آن فقید سعید و آثار خدمات
گسترده و ماندگار ایشان در حافظه تاریخی ملت شریف
و قدرشناس ایران اسالمی ثبت و ضبط خواهد شد و به
یادگار خواهد ماند.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و جامعه فرهنگی،
هنری استان خراسان شمالی رحلت جانگداز حضرت
آیتا ...هاشمی رفسنجانی(ره) را به محضر رهبر فرزانه
انقالب حضرت آی��تا ...العظمی خامنهای ،ریاست
محترم جمهور ،بیت ایشان و ملت شریف و سربلند ایران
تسلیت عرض می کند.

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان هم در بیانیه خود آورده است :عالم مجاهد،
انقالبی نستوه و یار دیرین حضرت امام (رضوان ا...
تعالی علیه) که عمر پر برکت خود را در شکل گیری
انقالب اسالمی ،استقرار نظام جمهوری اسالمی و
ایفای مسئولیت های خطیر در اداره کشور و دفاع
مقدس سپری کرد به دیدار معبود شتافت .نام ،یاد
و آموزه های آن یار سفر کرده همواره بر تارک ایران
و انقالب اسالمی در درخشش و الگوی وفاداران به
آرمان های انقالب اسالمی خواهد بود.
در پیام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان نیز
آمدهاست:فقدانجانسوزمجاهدنستوهومبارزخستگی
ناپذیر ،یار صدیق امام خمینی (ره) و همسنگر دیرین
رهبرمعظم انقالب که بارها بزرگی ،شخصیت و مناعت
طبع ایشان در لسان مبارک معظم له جاری و همواره
مورد تفقد رهبر فرزانه انقالب بوده ،همگان را در تاثری
جانکاه فرو برد .زحمات ،مجاهدت ها و جانفشانی های
بی دریغ این عالم فقید در دوران ستم شاهی و زندان
های مخوف ساواک و پس از پیروزی انقالب اسالمی،
مدیریت ایشان در مناسبت های مختلف نظام و کشور بر
کسی پوشیده نیست و فقدان این عزیز سفر کرده ضایعه
ای بزرگ برای دوستداران انقالب و نظام است .شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان شمالی رحلت تالم
بار این مجاهد وارسته را به محضر مقام عظمای والیت،
حضرت خامنه ای و عموم مردم والیتمدار و انقالبی
تسلیت عرض می کند.

هفته آینده برای منطقه است .وی افزود :بر این اساس برای بعدازظهر
امروز ،وزش باد و افزایش ابر و برای فردا به خصوص در نوار شمالی ،بارش
خفیف باران و برف پراکنده پیش بینی می شود .وی همچنین برای روز
جمعه نیز هوای استان را صاف تا کمی ابری پیش بینی کرد .وی تصریح

در بخشی از بیانیه اداره کل آموزش و پرورش استان هم
آمده است:
خبر ارتحال مجاهد نستوه ،مرد بزرگ فقاهت و سیاست،
جانباز سرافراز انقالب اسالمی  ،مفسر قرآن  ،یار دیرین
امام(ره) و رهبری،حضرت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
موجب تالم و تاثر ملت سرافراز و قهرمان ایران اسالمی
شد.خدایش رحمت کند که چه زیبا به عنوان سردار
جنگ از شرف مردم و از مرز و بوم کشور عزیزمان دفاع
کرد و چه زیبا در عرصه های دفاع از حقوق سیاسی و
اجتماعی ملت عزیز ایران حق جو و حقگو بود.
در بخشی از بیانیه سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان نیز می خوانیم:
خدمات آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در حوزه مسائل
اقتصادی بر کسی پوشیده نیست  .ایشان همان کسی
بود که بجنورد را کشوری کوچک و کلکسیونی سرشار
از استعدادهای بالقوه خواند و در عمل توسعه شمال
خراسان آن روز و خراسان شمالی ام��روز را کلید زد
و پتروشیمی خراسان ،سیمان بجنورد ،فوالد و لوله
گستر اسفراین و آلومینای جاجرم یادگار دوران دولت
سازندگی در این خطه از میهن اسالمی مان است .
در بخشی از بیانیه نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه
جمعه خراسان شمالی نیز آمده است:آن مجاهد نستوه
طی سال های سخت مبارزه بر علیه رژیم ستم شاهی،
همگام با دیگر طالیه داران نهضت روح خدا ،نقشی مهم
و ارزشمند را در پیشبرد امور انقالب بر عهده داشت و
با تحمل شکنجه های وحشیانه در زندان های مخوف
س��اواک ،بر آرم��ان های مقدس ام���ام(ره) و شهیدان،
مومنانه پ��ای��داری ک��رد.پ��س از طلوع صبح ظفرمند
انقالب اسالمی ،آیت ا ...هاشمی رفسنجانی با پذیرش
مسئولیت های مهمی همچون ریاست مجلس شورای
اسالمی ،فرماندهی دفاع مقدس ،ریاست جمهوری،
ریاستمجلسخبرگانرهبری،ریاستمجمعتشخیص
مصلحت نظام و ،...منشاء خدمات بسیار ارزنده ای بود و

کرد :طی 24ساعت منتهی به صبح روز گذشته ،بجنورد دارای کمینه
دمای منفی  6درجه سانتیگراد بود که طی همین مدت شیروان با کمینه
دمای منفی 8درجه سانتیگراد سردترین و یکه سعود با بیشینه دمای
17درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود.

در قامت همکاری کاردان و مشاوری امین برای اعتالی
نظام مقدس جمهوری اسالمی و تحقق آرمان های بلند
آن ،هماره همت می گماشت.خطبه های روشنگر او در
جایگاه رفیع امامت جمعه موقت تهران به ویژه آن بیانات
دشمن شکنی که در دوران دفاع مقدس توسط ایشان
ایراد می گشت ،همیشه قوت قلب رزمندگان اسالم و
مایه ذلت و ناامیدی دشمنان انقالب بود.نهاد امامت
جمعه خراسان شمالی با تسلیت فقدان این شخصیت
بزرگوار و گرانقدر به محضر رهبر معظم انقالب اسالمی
حضرت آیت ا ...العظمی خامنه ای(مدظله العالی)،
عموم ملت مومن و شهیدپرور باالخص بیت شریف
شان ،از خدای متعال ،رحمت واسع الهی را برای ایشان
مسئلتدارد.
در قسمتی از بیانیه اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد
هم آمده است:حضرت آیت ا… هاشمی رفسنجانی،
چهره ممتاز و تاریخ ساز انقالب اسالمی ،یار دیرین
امام (ره) و مقام معظم رهبری بود که در طول مبارزات
انقالبی خود ،در دوران رژیم ستم شاهی پهلوی رنج
های بسیاری را متحمل شد و در مسئولیت های حساس
و خطیر خود در هدایت مسیر توسعه و پیشرفت ایران و
تعمیق انقالب ،تالشی وافر داشت.
در بخشی از بیانیه ش��ورای استانی و مدیریت حوزه
علمیه خراسان شمالی به مناسبت ارتحال حضرت آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی نیز آمده است :تالش های بی
وقفه آن اندیشمند سیاستمدار از ابتدای مبارزات امام
بزرگوار در دوران سخت جهاد علیه رژیم ستمشاهی و
سپس در همراهی با امام(ره) و رهبری انقالب همواره
در فراز و نشیب های این نهضت مقدس اثرگذاری خاص
خود را داشته و نیز خدمات چشمگیر ایشان به نظام
مقدس جمهوری اسالمی در دوران تصدی مسئولیت
های خطیر آن مرحوم مورد تقدیر رهبر معظم انقالب و
مردم والیتمدار ایران اسالمی و نیک اندیشان ،عالمان
و فرزانگان می باشد.

دعوت برای حضور در مراسم بزرگداشت آیت ا...
آیت ا« ...حبیب ا ...مهمان نواز» نماینده مردم استان
در مجلس خبرگان رهبری ،آیت ا« ...ابوالقاسم
یعقوبی» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بجنورد و «محمدرضا صالحی» استاندار خراسان
شمالی با صدور اطالعیه ای از عموم مردم استان،
مسئوالن و کارکنان ادارات و نهادها برای شرکت
در مراسم بزرگداشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
دع��وت به عمل آوردن���د .به گ��زارش رواب��ط عمومی
اس��ت��ان��داری خ��راس��ان شمالی ،متن ای��ن پ��ی��ام به

ای��ن ش��رح اس��ت:درگ��ذش��ت ب���زرگ م��رد ان��ق�لاب و
سیاست،مظهر صبرو استقامت ،آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی ی��ار دیرین حضرت ام��ام خمینی (ره)
و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) باعث تاثر و
تالم ف��راوان گردید.چهره محبوب و آشنای مردم و
غمخوار کشور و انقالب که نقش بی بدیل ایشان در
طول سال ها مبارزه وتالش فراموش نشدنی است.
از تحمل مرارت ها و زندان و شکنجه جالدان رژیم
ستمشاهی تا نقش آفرینی در مقاطع حساس پس از

انقالب اسالمی و حضور در عالی ترین سطوح نظام
در مجلس ش��ورای اسالمی ،جانشینی فرماندهی
کل ق��وا ،خدمت صادقانه و تالش مستمر در طول
دوران ریاست جمهوری ،حضور در ریاست مجمع
تشخیص مصلحت نظام  ،مجلس خبرگان رهبری ،
انجام کارهای بزرگ با تدبیری مثال زدنی و حراست
عاشقانه از خط امام(ره) و رهبری ایشان را به استوانه
نظام تبدیل کرده بود .اکنون این یاردیرین امام(ره) و
رهبری از میان ما رفت و ملت شریف ایران را در فقدان

خود مغموم ک��رده اس��ت .بدینوسیله ضمن عرض
تسلیت این غم جانکاه به پیشگاه حضرت بقیة ا...
االعظم (ارواحنا له الفدا) ،مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) ،ریاست محترم جمهور و ملت شریف ایران
مخصوص ًا مردم عزیز خراسان شمالی از عموم مردم
استان ،مسئوالن و کارکنان ادارات و نهادها دعوت
می شود ،در مراسم بزرگداشت این عالم برجسته
که امروز از ساعت  10تا اذان ظهر در مسجد انقالب
بجنورد برگزار می شود ،شرکت نمایند.

یادداشت سردبیر

تفسیری از وداع دیروز
ولی زاده -وداع دیروز که باید گفت وداعی تاریخی در
این مقطع بود بیشتر از آن که بدرقه یک عالم مجاهد،
مفسر ق��رآن و مدیر مدبر ومخلص باشد ،عیاری
بود برای وف��اداری مردم به انقالب اسالمی و نظام
جمهوری اسالمی .آنها آمده بودند تا پیکر یار امام
انقالب ،عضو شورای انقالب ،رئیس مجلس شورای
اسالمی ،رئیس جمهور در  2دوره ،فرمانده جنگ و
رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامراتشییعکنند،
شخصیتی که از استوانه های انقالب از قبل از پیروزی
بود و در حالی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام بود به دعوت حق لبیک گفت .حضور مردم برای
یک شخصیت این چنینی را در نگاه منصفانه باید به
نظام متوجه دانست و باید گفت این نوع مراسم،
نظرسنجی واقعی برای نظام است و نه غیر از آن ،چرا
که همه آن ها که دیروز برای بدرقه پیکر این یار دیرین
انقالب به خیابان آمده بودند ورای همه اختالف
نظرها و سلیقه هایی که با هم داشتند در یک چیز
متفق القول و هم نظرند و آن هم این که« :هاشمی
هیچ گاه در حفظ و رعایت مصلحت نظام تردیدی
به خود راه ن��داد؛ هرچند با شیوه و سبک و سیاق
خودش».قطعا مولفه اصلی این اجتماع تاریخی ،عیار
محبوبیت موثرین انقالب را نشان می دهد اگرچه
مولفه های دیگری هم در این نوع اجتماعات وجود
دارد که نمی شود آن را منکر شد .به نظر می رسد
اگر مولفه های دیگر از قبیل این که جریانی به این
نوع مراسم نگاه کنیم و همین طور مولفه های مشابه
دیگر از این قبیل ،بدیهی است تفسیر درستی از این
اجتماع نکردیم و از عظمت و شکوه آن کاسته ایم.
اجتماع دیروز نه جریانی و نه استانی بلکه حضوری
همگانی بود از تمامی تفکرات و سلیقه ها و همه
اقشار در آن؛از مقام معظم رهبری ،رئیس جمهور
تا مردم عادی ،همه و همه حضوری فعال داشتند
و به خوبی فراجریانی و فرااقشاری در آن مشهود
بود و نمی توان آن را در بخشی جدا از بخشی دیگر
خالصه کرد.از نگاه ما نگاه بخشی نگری و جریانی،
به پیام این حضور ضربه می زند و کمک می کند به
آنهایی که می خواهند پیام های مردم را از هدف آن
دور کنند و حمل بر هدف دیگر نمایند.جان سخن
این که اجتماع بزرگ دیروز  2پیام روشن داشت؛
پیرنشدن خدمت صادقانه در قالب قدرشناسی از
یار دیرین انقالب و دیگر پیام آن هم عیاری شد برای
میزان وفاداری مردم به نظام و رهبر معظم انقالب.

ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮاى ﻧﮕﻬﺪارى
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزى)ﺗﻤﺎم وﻗﺖ(از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ.ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ،اﺳ�ﺎن و ﻏﺬا ٠٩٠٣٢٧٧۵٩٧۶
 /٩٥٣٠٠٧٠٥ج
٠۵۶٣٢۴٣٩٢۶٣

 /٩٥٢٧٠٥٠٦و
 /٩٥٠٠٥٦٢٦و

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج زاده

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﻣﺴﺮت ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺠﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ

دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺴ�ﻦ ﺗﻮان �ﺎﺑﺎن ﺷﻴﺮوان رأس ﺳﺎﻋﺖ  ١٦ﻋﺼﺮ در روز ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١١٫٢٣در ﻣﺤﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎد
 ﺑﻬﺰ�ﺴﺘ� ﻗﺪ�ﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﺮ�ﺖ دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق �ﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ذ�ﻞ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -١ :اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺄت ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرﺳ�
 -٢ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل ﻫﺎ� ١٣٩٤ - ١٣٨٩
 -٣ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺳﺎل ١٣٩٦
 -٤اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺄت ﻣﺪ�ﺮه
 -٥اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل
 -٦ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗ�ﻠﻴﻒ اﻋﻀﺎ� اﻧﺼﺮاﻓ� و اﺧﺮاﺟ� و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� در ﻣﻮرد دادن  ٢اﺧﻄﺎر �ﺘﺒ� ﺑﻪ آن

ﻫﻴﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮان ﯾﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮوان

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺪى

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺒﺮ��

ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ.

ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺪارس ﺑﺠﻨﻮرد
ﻋﻠﯽ ﺳﺮورى  -ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮى  -ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ زاده

 /٩٥٣٠٤٧٧٠و

 /٩٥٣٠٦٩٠٧و

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٠٠٣٨ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﺋ� �ﻼﺳﻪ ﻓﻮق
�� دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮار� ﭘﺮا�ﺪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ� ٥٤ص١٦٧ا�ﺮان  ٢٦ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎ�
اﺑﺮاﻫﻴﻢ داور� اﻟﻪ آﺑﺎد �ﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺴﺘﺎﻧ�ﺎر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮ�ﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻃﺒﻖ
ﻧﻈﺮ �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� ،ﺧﻮدرو ﻣﺬ�ﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٢٣١٥٨٦٨و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ١٤١٢٢٨٧٧رﻧﮓ ﺧﺎ�ﺴﺘﺮ� ﻧﻮ� ﻣﺪاد� ﻓﺎﻗﺪ راد�ﻮ ﺿﺒﻂ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ،ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ
ﺷ�ﺴﺘﻪ و ﮔﻠﮕﻴﺮ ﺟﻠﻮ دارا� رﻧﮓ و در ﭘﺎر�ﻴﻨﮓ ﺛﺎﻣﻦ ﻓﺎروج ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣﻌﺎدل ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ،از ﺳﺎﻋﺖ
 ٩اﻟ�  ١٢روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥٫١١٫٠٩در ﻣﺤﻞ واﺣﺪ اﺟﺮاء اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و
اﻣﻼ� ﻓﺎروج واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓﺎروج از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ� رﺳﺪ.

ﻣﺰا�ﺪه از ﻣﺒﻠﻎ  ٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻧﻘﺪ ًا
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ� ﺷﻮد و �ﻠﻴﻪ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ و
ﺣﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪ ًا وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ روز ﻣﺰا�ﺪه ﺗﻌﻄﻴﻞ رﺳﻤ� اﻋﻼم
ﮔﺮدد ،ﻣﺰا�ﺪه روز ادار� ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﻴﻠ� در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ و ﻣ�ﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر١٣٩۵,١٠,٢٢ :
 /٩٥٣٠٥٩٦٩و

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ
رﺋﻴﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻓﺎروج

 /٩٥٣٠٦٨٧٠و

