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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شهردار اسفراین اعالم کرد:

ساماندهی بازار میوه و
تره بار در دستور کار

اشاره به این که راه اندازی بازارهای محله ای میوه
و تره بار در دستور کار است ،افزود :ایجاد بازارهای
محله ای برای عرضه میوه و تره بار با مشارکت بخش
خصوصی و همراهی شورای اسالمی شهر و شهرداری

نجفیان -ساماندهی عرضه کنندگان میوه و تره بار در حاشیه شمال غربی پل شهید
مطهری با همراهی بخش خصوصی در دستور کار است.شهردار اسفراین با اعالم این
مطلب گفت :در این فرآیند با تکیه بر ساماندهی بازار روز میوه و تره بار ،میوه فروشان،
سبزی فروشان و دستفروشان ساماندهی و صاحب شناسنامه خواهند شد.نوری با

اسفراین اجرایی خواهد شد.گفتنی است ایجاد بازار
روز و بازارهای میوه و تره بار در نقاط مناسب از جمله
درخواست های شهروندان اسفراینی طی سال های
گذشته بوده است.

خبر
در دهه فجر صورت می گیرد؛

بهره برداری از  ٢٣پروژه
عمرانی در جرگالن
نجاهی -همزمان با دهه فجر در بخش جرگالن ٢٣
پروژه عمرانی در  ٢٣روستای بخش جرگالن با بیش
از  ١٠میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسد.
نجاهی بخشدار جرگالن با بیان این مطلب گفت:
پروژه های عمرانی در این بخش در قالب احداث
پل ارتباطی ،دیوار ساحلی ،آب نما ،بازگشایی معابر
و آسفالت ،دیوار ساحلی و گاردریل ،پارک کودک،
ساختمان دهیاری و شن ریزی معابر انجام شده که
ساخت آن ها از سال های  ٩۴و  ٩۵آغاز شده است.

از شهرستان ها چه خبر ؟
برومند -مانه و سملقان
*رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مانه و سملقان
با بیان این که از ابتدای سال تاکنون  ۲۹۰هزار نفر
ساعت توسط این مرکز به متقاضیان آموزش ارائه
شده است ،گفت :از ابتدای سال تاکنون در حوزه
آموزش های ثابت و شعب شهری  ۸۰هزار و ۱۶۶
نفر ساعت ،آم��وزش ه��ای مهارتی در گ��روه های
صنعت  ،خدمات و کشاورزی ارائه شده است.صادق
سبحانی با بیان این که در حوزه آموزش روستایی
نیز  ۳۷ه��زار و  ۴۷۲ه��زار نفر ساعت آم��وزش به
روستاییان و متقاضیان ارائه شده است ،افزود :این
آموزش ها در راستای سیاست های سازمان مبنی
بر تعیین روستاهای هدف و در راستای برنامه های
اجرایی اقتصاد مقاومتی و افزایش توانمندی های
روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان انجام می
شود.وی با اشاره به ارائه آموزش در بخش خصوصی
و آموزشگاه های آزاد در این شهرستان اظهار کرد :از
ابتدای سال تاکنون  ۱۵۳هزار و  ۷۴۰نفر ساعت در
این بخش و عمده آن در گروه خدمات به متقاضیان
آموزش ارائه شده است.
میم پرور -فاروج
«روح ا ...شریفی » جوان اهل خرق فاروج توانست
با استفاده از مطالعات و دانش خود دستگاه اره رام
(غول پیکر) را که مخصوص برش چوب های پهن و
جنگلی است ،طراحی و درست کند.
به گ��زارش خبرنگار ما ،تمامی قطعات توسط این
ج��وان ف��اروج طراحی و ساخته ش��ده که از لحاظ
کارایی و قدرت قابل قیاس با مشابه ساخت تبریز
و مشهد نیست و خراسان شمالی هم بعد از استان
های آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به جمع
تولید کنندگان اره رام پیوست.
گروه شهرستان ها-گرمه
*باقری مدیر آم��وزش و پ��رورش گرمه در مراسم
اختتامیه کالس های ضمن خدمت مربیان پیشتاز و
فرزانه این شهرستان گفت :وظیفه ما در قبال دانش
آموزان رساندن آنها به حیات طیبه است.
مجید مصباح رئیس سازمان دانش آموزی خراسان
شمالی نیز هدف از برگزاری کالس های سازمان
دان��ش آم��وزی را تربیت اجتماعی دان��ش آم��وزان
دانست و اظهارداشت :باید فرزندان خود را شاد و
محیط مدرسه را با نشاط و تشکیالت دانش آموزی را
با حضور مربیان و دانش آموزان عضو فعال کنیم.
*شاهرودی کتابدار کتابخانه عمومی گرمه با بیان
این که دانش آم��وزان پایه پنجم مدرسه ابتدایی
شاهد ریحانه از کتابخانه عمومی گرمه بازدید
کردند گفت :این برنامه با هدف آموزش تحقیق
و پژوهش برای طرح جابر بن حیان ویژه دانش
آم��وزان برگزار شد و دانش آم��وزان با راهنمایی
کتابداران ،با شرایط عضویت ،نحوه جستجو و
امانت دادن کتاب و ...آشنا شدند.

گزارشی از برنامه ها و پیام های تسلیت برای آیت ا ...هاشمی رفسنجانی

شهرستان ها در سوگ یار دیرین
برنامههای بزرگداشت ارتحال یار دیرین امام
خمینی(ره) و مقام معظم ره��ب��ری (مدظله
العالی) در شهرستان ه��ای استان از سوی
ستاد ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در
استان اعالم شد.
به نقل از ستاد ارتحال ،مراسم گرامیداشت
ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،ام��روز
س��اع��ت  10ت��ا  12در مسجد اع��ظ��م ام��ام
خمینی(ره) اسفراین ،مسجد جامع شیروان،
مسجد صاحب الزمان(عج) جاجرم و مسجد
جامع راز برگزار خواهد شد.
ف��ردا نیز از ساعت  9:30تا  11:30مسجد

پنج ت��ن آل ع��ب��ای آش��خ��ان��ه م��ی��زب��ان مراسم
گرامیداشت ارت��ح��ال ی��ار دیرین ام��ام (ره) و
رهبری خواهد بود .به گزارش خبرنگار ما از
فاروج  ،ویژه برنامه های ارتحال رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام و یار دیرین ام��ام(ره)
و رهبری از سوی امام جمعه ف��اروج ،نماینده
م��ردم در مجلس ش��ورای اسالمی ،فرماندار
فاروج و ستاد مردمی ارتحال مرحوم حضرت
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی  ،فردا  23دی از
ساعت  10تا  12در مسجد جامع فاروج و امروز
از ساعت  10:30تا  12در مسجد حضرت
ابوالفضل(ع) تیتکانلو برگزار می شود.

م��راس��م گرامیداشت ی��اد و خ��اط��ره آی��ت ا...
رفسنجانی شب گذشته بعد از نماز مغرب و عشا
با حضور باشکوه مردم والیت مدار و انقالبی
گرمه در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
مکرمی معاون فرماندار گرمه در جلسه ستاد
گرامیداشت آی��ت ا ...هاشمی رفسنجانی
در ای��ن شهرستان گفت  :آی��ت ا ...هاشمی
رفسنجانی یک عمر در کنار حضرت امام (ره)
و رهبر معظم انقالب مبارزه کرد و عنصر بسیار
مفیدی برای نهضت اسالمی امام(ره) بود.
ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان های استان
نیز با ص��دور پیام هایی جداگانه ،رحلت یار

7

ائمهجمعهو
فرمانداران
شهرستانهای
استان با صدور پیام
هایی جداگانه،
رحلت آیت
ا« ...هاشمی
رفسنجانی» را
تسلیتگفتند

دیرین انقالب ،آیت ا« ...هاشمی رفسنجانی»
را تسلیت گفتند.
I Iپیام علما و امامان جمعه اهل سنت جرگالن
جمعی از علما و امامان جمعه اهل سنت بخش
جرگالن هم در پیامی رحلت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی را تسلیت گفتند.
در این پیام آم��ده اس��ت :نوزدهم دی ماه که
ی��ادآور جانفشانی شهدای انقالب اسالمی
برای به ثمر رسیدن این نظام در توفان حوادث
و اتفاقات گذشته اس��ت ،خبر تاسف ب��اری،
مردم وفادار به نظام مقدس جمهوری اسالمی
را در ماتم و عزا فرو برد.چهره محبوب و آشنای
دی��ری��ن م���ردم و غمخوار ک��ش��ور و ان��ق�لاب و
خدمتگزاری صدیق برای مردم شریف ایران و
یار وفادار امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری،
کشور و ملت و دوستداران خویش را ترک کرد
و ایران اسالمی را به عزای خویش نشاند.
نقش ب��ی ب��دی��ل م��رح��وم آی��ت ا ...هاشمی
رفسنجانی در طول سال های مبارزه و تالش
وی فراموش نشدنی است ،از تحمل مرارت ها
و زندان و شکنجه جالدان رژیم ستم شاهی
ت��ا نقش آفرینی در مقاطع حساس پ��س از
انقالب اسالمی ،حضور در عالی ترین سطوح
نظام در مجلس ش��ورای اسالمی ،جانشینی
فرماندهی کل قوا ،خدمت صادقانه و تالش
مستمر در ط��ول دوران ریاست جمهوری و
حضور در ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام و مجلس خبرگان رهبری ،انجام کارهای
بزرگ با تدبیری مثال زدنی ،حراست عاشقانه
از خط امام(ره) و رهبری ایشان را به استوانه
نظام تبدیل کرده بود .اکنون این یار دیرین
ام���ام(ره) و رهبری از میان ما رف��ت و ملت
شریف ایران را در فقدان خود ع��زادار نموده
است .این غم جانکاه را به مقام معظم رهبری
(م��د ظله العالی) ،ریاست محترم جمهور و
ملت شریف ایران مخصوص ًا مردم قدر شناس
خ��راس��ان شمالی ب��ه وی��ژه شهرستان راز و
جرگالن تسلیت می گوییم .خداوند روح آن
مرحوم را مشمول فضل و رحمت خود قرار
دهد و با اولیایش محشور فرماید.

دوره تخصصی امداد جاده ای

آموزش کاهش آسیب های اجتماعی

محمودیان-دوره آموزشی تخصصی امداد جاده ای با
حضور  20امدادگر جوان به مدت6روز در جمعیت هالل
احمر گرمه برگزار شد.رئیس جمعیت هالل احمر گرمه
با بیان این مطلب گفت :شرکت کنندگان در این دوره،
دانش عملیاتی خود را در رابطه با وظایف نجاتگر جاده،
کمک های اولیه ،ایمنی و ارزیابی صحنه ،آشنایی و نحوه
کار با تجهیزات نجات در جاده ،تثبیت صحنه و خودرو
در جاده افزایش می دهند«.حسن محمودیان» افزود:
باال بردن آگاهی امدادگران در امدادرسانی به موقع حوادث جاده ای ،ارتقای سطح علمی امدادگران و نجاتگران
و تربیت نیروهای جدید برای حضور در پایگاه های امداد و نجات بین شهری از اهداف برگزاری این دوره است.

میم پرور -کارگاه آموزشی یک روزه کاهش آسیب
های اجتماعی اعتیاد در فاروج برگزار شد.رئیس اداره
تبلیغات اسالمی فاروج با بیان این مطلب گفت :باتوجه
به ضرورت انجام وظایف اصلی سازمان و همچنین
انجام فعالیت ه��ای مختلف فرهنگی ،ای��ن کارگاه
آموزشی با ه��دف کم ک��ردن آسیب ه��ای اجتماعی
به خصوص اعتیاد که بزرگترین معضل اجتماعی و
زیانبار اس��ت ،برگزار شد .حجت االس�لام وطنخواه
افزود 80 :نفر از افراد تاثیرگذار شهرستان که مورد اعتماد مردم هستند همچون علما ،روحانیون،مسئوالن
شوراها و هیئت های مذهبی و مداحان در این کارگاه آموزشی حضور داشتند.

شهرستان ها
اخبار

کارگاه آموزشی کار آفرینی
کارگاه آموزشی کار آفرینی و کسب و کار ویژه
بانوان در تاالر اندیشه گرمه برگزار شد.رمضانی
مدیر جهاد کشاورزی گرمه در این کارگاه ،رشد
اقتصادی یک کشور را در گرو به کارگیری فکر و
خالقیت جوانان آن کشور دانست و گفت :اعتماد
ب��ه نفس ب��اال ،خ��وش بینی ب��ه ام����ورات ،ریسک
پذیر ب��ودن و ه��دف و پشتکار داشتن بخشی از
ویژگی های یک کار آفرین نمونه است.کالنتری
کارشناس ارش��د مرکز تحقیقات در استان نیز
اظهارداشت :یکی از دغدغه های ما هم افزایی و
مشارکت بر مبنای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی
منسجم در خصوص اشتغال ب��ان��وان ب��رای رفع
موانع تولید و بازاریابی است .

واکسیناسیونعلیههپاتیت
عوض زاده -عوامل اجرایی پسماند و خدمات شهری
شهرداری شیروان در برابر بیماری هپاتیت ،به طور
رایگان واکسینه شدند.سرپرست مرکز بهداشت
شیروان گفت :در حاشیه برگزاری برنامه آموزشی
برای عوامل پسماند،برای کارگران خدمات شهری
شهرداری شیروان ،برنامه واکسیناسیون رایگان
نیز اجرا شد«.سلطانعلی صادقیان» اف��زود :کالس
آموزشیبهداشتمشاغلویژهعواملاجراییپسماند
و خدمات شهری شهرداری شیروان با هدف َآشنایی
با بیماری های واگیر و غیر واگیر ،راه های انتقال آنها
و راه پیشگیری از انتقال و ابتال به آنها برگزار شد.

پیشرفت  30درصدی بند
خاکی گزی

معینی-اجرای بند خاکی گزی جاجرم  30درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و طبق پیش بینی های انجام
شده این پروژه سال آینده به بهره برداری می رسد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری جاجرم با بیان
این مطلب و با اشاره به این که این پروژه ،افزایش آب
دهی قنوات و چاه های پایین دستی را در پی دارد،
گفت :این بند خاکی در حوزه آبخیز گزی با مساحت
 8هزار و  ۲۲۷هکتار و در فاصله ۱۷۳کیلومتری
جنوب غربی بجنورد و  ۲۵کیلومتری شمال شرقی
جاجرم واقع شده است.میثم سفیدگران با بیان این
که اعتبار این پروژه از محل سفر مقام معظم رهبری
است ،افزود :این عملیات با هدف کنترل سیالب و
رسوب  ،تغذیه آب های زیر زمینی و حفاظت از آب و
خاک در منطقه احداث شده است که در آینده نیز به
عنوان تفرجگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

 2پروژه ورزشی برای
اسفراین

نجفیان -همزمان با دهه فجر  2پروژه ورزشی
با هدف بهره مندی دانش آموزان در اسفراین و
صفی آباد به بهره برداری خواهد رسید.
مدیر کل ن��وس��ازی ،توسعه و تجهیز م��دارس
خراسان شمالی گفت :سالن ورزش��ی دانش
آم��وزی صفی آباد با اعتبار  8میلیارد ریال و
با زیربنای  835مترمربع به بهره برداری می
رسد.
«بابایی» افزود :سالن ورزشی دانش آموزی هم
در اسفراین با زیربنای  420مترمربع با اعتبار
 3میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

 /٩٥٢٩٧٧٨٦و

 /٩٥١٩٥٥٩٠و

آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﻓﻌﺎل در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوان و ﺟﺎﺟﺮم
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوان و ﺟﺎﺟﺮم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوى ﻓﻌﺎل
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ دارد .

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم :
 -١دارا ﺑﻮدن ﻣ�ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ �ﻴﻮﺳ� �ﺎ �� ﻣﻐﺎزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻓﺮوش ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ�
 -٢دارا ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴ�ﻠﺖ و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴ�ﻠﺖ
 -٣ﺗﻮاﻧﺎ�� ﺗﻮز�ﻊ و ﻓﺮوش روزﻧﺎﻣﻪ و ﺟﺬب آﮔﻬ�
 -٤دارا� ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺣﺪاﻗﻞ د�ﭙﻠﻢ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

٠۵١٣٧۶۵٨٩٣٨-٠۵١٣٧٠٠٩٨١۵

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﺋ� �ﻼﺳﻪ  ٩٤٢٧٥٥ش  ١اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﺑﺠﻨﻮرد ﻓ� ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ رﺷﻴﺪ ﺳﺎﻋﺪ� و
ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ :ﻏﻨ� �ﺰداﻧ� ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺗﻌﺪاد� ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕ� ﺗﻮﻗﻴﻔ� ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﻴﻤﺖ ذ�ﻞ اﻟﺬ�ﺮ ﺑﻪ ﻣﺰا�ﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :ﺑﺨﺎرﺷﻮ� ﺳﻮﻧﻴﺎ ﻣﺪل  ٢٤٠٠وﻟﺖ  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 ﺑﺨﺎرﺷﻮ�  ١٨٠٠وﻟﺖ  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل  -ﺟﺎروﺑﺮﻗ� آب و ﺧﺎ�  ١٨٠٠وﻟﺖ  ١٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل آﺑﻤﻴﻮه ﮔﻴﺮ�ﺳﻪ �ﺎره  ٧٠٠وﻟﺖ  ١٫١٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل  -ﺳﺒﺰ� ﺧﺮد�ﻦ ﺳﺎﻧﺎ ﺳﻪ �ﻴﻠﻮ��  ٧٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺳﺮخ �ﻦ ﻣﺮغ د�ﺠﻴﺘﺎﻟ�
 ١٫٢٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ آب  ٢٢ﻟﻴﺘﺮ� درب ﺷ�ﺴﺘﻪ  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل  -ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕ�  ١٫٩٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 ﺳﺮخ �ﻦ ام ﭘﺮ�ﺎل  ١٫٢٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺳﺮخ �ﻦ ﺳﻮﻧﻴﺎ  ١٫١٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل  -ﺳﺮخ �ﻦ دﺳﺘﻪ ﺷ�ﺴﺘﻪ ١٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل  -ﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮن ال ا� د� ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  ٣٢ا�ﻨﭻ  ٥٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل  -ﺳﺒﺰ� ﺧﺮد�ﻦ ﺳﻪ �ﻴﻠﻮ�� �ﻦ وود ٤٥٠٫٠٠٠
ر�ﺎل  -ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ �ﻦ وود  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل  -ﺟﺎروﺑﺮﻗ� ارﺷﻴﺎ ﻣﺪل  ٢٢٠٠دو دﺳﺘﮕﺎه  ٤٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل � -ﻮﻟﺮ
آﺑ�  ٢٨٠٠ﺳﻮﻟﻤﺎز دو دﺳﺘﮕﺎه  ٣٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل  -ﻣﺒﻞ  ١٢ﻧﻔﺮه و ﺳﻪ ﻋﺪد ﻣﻴﺰ ﻋﺴﻠ� �ﻮﭼ� �ﺎر�ﺮده ٣٫٠٠٠٫٠٠٠

ارز�ﺎﺑ� �ﻪ ﺟﻤﻌ ًﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٤٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ا�ﻦ �ﻪ ﭘﺲ از ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪه ﻓﺮوش
اﻗﻼم ﻣﺬ�ﻮر در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١١٫٠٥ﺳﺎﻋﺖ  ١٢:٠٠اﻟ�  ١٢:٣٠و از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� در ﻣﺤﻞ
اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮ�ﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ روز
ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در ا�ﻦ اﺟﺮا ﺣﺎﺿﺮ و از �ﻢ و �ﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ�ﻞ از ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه ﺑﺎزد�ﺪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ�
اﺳﺖ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ده درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد�
ﻓ� اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه اﺧﺬ و ﻣﺎﺑﻘ� ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻴﺰ ﻇﺮف �� ﻣﺎه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﺒﺎﻗ� )ﻧﻮد
درﺻﺪ( در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮد�ﻌ� ﭘﺲ از �ﺴﺮ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ و ﻣﺰا�ﺪه ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣ� ﮔﺮدد.

 /٩٥٣٠٧٠٢٢ش

دادورز ﺷﻌﺒﻪ اول اﺟﺮاى اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ دادﮔﺴﺘﺮى ﺑﺠﻨﻮرد  -رﺿﺎ ﺷﻴﺮازى

 /٩١٥٠م اﻟﻒ

 /٩٥٣٠٦٩٧٩و

