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●کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا(ع) از نظر
بهداشتی نیاز به رسیدگی دارد .تنها آسانسور آن
هم داری نقص است و باال رفتن از پله ها برای همه
مقدورنیست.
●گفته می شود نوشتن این جمله که پارک مساوی
است با پنچری قانونی نیست اما چرا با رانندگانی
که مقابل در خانه ها و روی پل ها پارک می کنند
برخورد قانونی نمی شود؟ این اتفاق بارها در خیابان
های اصلی شهر بجنورد می افتد و برخی رانندگان
بدون توجه به این که ممکن است فردی بخواهد
خودروی خود را از خانه خارج کند مقابل در منازل
و یا رو به روی پل ها پارک می کنند.
● مصالح ساختمانی در حد فاصل میدان فردوسی و
میدان مادر رها شده است .گاهی دیده ایم که حتی
دستگاههایخودراهمدرپیادهرووخیابانقرارداده
اند بدون این که به فکر سد معبر و مشکالتی باشند
که برای عبور پیاده ها و سواره ها ایجاد می شود.
● هر روز صبح به محض این که در خانه ها را باز می
کنیم با تعداد زیادی آگهی و تراکت مواجه می شویم
و چه خوب است که متولیان ترتیبی اتخاذ کنند که از
این کار جلوگیری شود.
● نصب کنتور گاز برای مشترکان به هفت خان رستم
تبدیل شده است .نزدیک به دو هفته است که هر
روز به شرکت گاز می روم اما هنوز از نصب کنتور
خبری نیست و هر بار یک مانع در اجرای کار ایجاد
می شود.
●   گفته بودند هدف از راه اندازی سامانه گمرکی در
محل کارخانه ها تسهیل کار و دسترسی آسان به
گمرک و کاهش هزینه هاست که دقیقا عکس این
مورد اتفاق افتاده و ما با هزینه میلیونی در این امر
مواجه شده ایم.
●برخی از قسمت های خیابان قیام  29بجنورد
را حفاری کرده اند ولی دوباره ترمیم نکرده اند
و مشکالت زیادی برای رانندگان ایجاد می شود.
شهرداری ب��رای ترمیم آسفالت این قسمت ها
اقدام کند.
● یک نامه یا درخواست ساده اداری در گمرک
بجنورد از صبح تا آخر وقت اداری طول می کشد
و گاهی به روز بعد موکول می شود.
●سرباز معلم هستم و در راز و جرگالن تدریس
م��ی کنم  7م��اه اس��ت ک��ه اف����رادی مانند من
ه��ی��چ گ��ون��ه ح��ق��وق��ی دری��اف��ت ن��ک��رده ای���م و با
ت��وج��ه ب��ه ه��زی��ن��ه ه���ای ب����االی رف���ت و آم���د به
محل خ��دم��ت و س��ای��ر هزینه ه��ا ،از مسئوالن
خواهش می کنیم پیگیر ای��ن موضوع باشند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه
هوای بجنورد معتدل شد
روزنامه خراسان در شماره  3504که  23مرداد
 1340ب��ه چ��اپ رس��ی��د ،در مطلبی در ستون
«گزارشها و اخبار خبرنگاران ما از شهرستانها» از
معتدل شدن هوای بجنورد پس از گرمای یک هفته
ای خبر داده است .در این مطلب که در صفحه 6
به چاپ رسیده است می خوانیم« :شدت گرما در
هفته گذشته در بجنورد بحد اعال رسیده بود و
اهالی را فوق العاده ناراحت کرده بود خوشبختانه
لیله  3شنبه مختصر بارانی در بجنورد و خارج
شهر نازل شد و شدت گرما را از بین برد بطوریکه
مردم را که بپشت بامها پناه میبردند بداخل اتاقها
کشید و هم اکنون هوا معتدل گردیده و ناراحتی
اهالی مرتفع گردیده است».
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ضرورت تبیین وتبلیغ وقف مشارکتیتوسط مبلغان
تقویت کنید.وی با تبریک بهره برداری از ساختمان
جدید ح��وزه علمیه استان گفت :همت و تالش ها
باعث شد در مرکز شهر تابلوی مدیریت حوزه علمیه
باال برود تا خانه امید طلبه ها و روحانیان باشد.آیت
ا« ...یعقوبی» با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)
ابراز کرد :اگر می خواهیم به مقامی برسیم باید قبل
از آن ابتال و آزمایش هایی را ببینیم.
وی با اشاره به بیت «هر که در این بزم مقرب تر است،
جام بال بیشترش می دهند» ادامه داد :آزمایش های
الهی برای اوج گرفتن انسان است و باید در آزمایش
ها صبور باشیم.وی با بیان این که مقام تسلیم از رضا
و مقام رضا از صبر باالتر است ،تصریح کرد :امتحان
در زندگی همه هست و اگر صبوری کردیم به مقام
مجتبی و سپس به مقام مصطفی خواهیم رسید.
این استاد اخالق ،یکی از القاب حضرت زهرا(س)
را ممتحنه عنوان کرد و اف��زود :حضرت زهرا (س)

محمدی -ح��وزه علمیه در ط��ول تاریخ به وسیله
موقوفات خود را نگه داشته است و باید وقف مشارکتی
توسط مبلغان تبیین و تبلیغ شود.نماینده ولی فقیه در
خراسان شمالی با بیان این مطلب در مراسم تکریم و
معارفه مسئول اداره تبلیغ و آموزش های کاربردی
استان خطاب به مبلغان بر ض��رورت وقف در حوزه
علمیه تاکید کرد.آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به فصل
پذیرش ح��وزه های علمیه و این که مبلغان ،تبلیغ
برای حضور در حوزه علمیه را جدی بگیرند ،خطاب
به مبلغین و مبلغات ابراز کرد :بچه های با استعداد
را برای تحصیل در حوزه علمیه شناسایی و بهترین
ها را برای ورود به مدارس علمیه معرفی کنید.وی
همچنین با بیان ای��ن که ف��ارغ التحصیل در حوزه
علمیه نداریم و باید شاغل التحصیل باشیم خطاب به
مبلغان افزود :از برنامه های دانش افزایی و آموزشی
حوزه علمیه استقبال کنید تا پشتوانه علمی خود را

سختی های زیادی را دیدند و صبر کردند و به مقام
رضا و مصطفی رسیدند و نیاز است که جامعه امروز
ما   آن بانو را معرفی کند.آیت ا« ...یعقوبی» ادامه
داد :حضرت زه��را(س) پرچم مظلومیت ام��ام علی
(ع) و والیت را برافراشته نگه داشتند و این برای ما
درس است که پرچم والیت را برافراشته نگه داریم.
مدیر ح��وزه علمیه استان نیز در این مراسم گفت:
ساختمان جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان
 22بهمن سال گذشته کلنگ زنی شد و در 270
روز کاری به پایان رسید.حجت االسالم «ساالری»
با بیان این که به غیر از تجهیزات ،برای احداث این
ساختمان  1.8میلیارد تومان هزینه شده است ،
افزود :در این بین ،امام جمعه بجنورد حمایت زیادی
داشت و امیدواریم فصل جدیدی را در زمینه فعالیت
حوزه علمیه شاهد باشیم.وی همچنین از راه اندازی
مرکز مشاوره و کارگاه های تربیت مشاور از ابتدای

مربی بجنوردی در تیم ملی
بوکس

سال  96در ساختمان جدید حوزه علمیه استان خبر
داد و ابراز کرد :در تالش هستیم در یک بازه زمانی
 3ساله ،حداقل  15مشاور مذهبی داشته باشیم.وی
همچنین با اشاره به راه اندازی قرارگاه جهادی کریم
اهل بیت(ع) افزود :با این قرارگاه در هر مدرسه علمیه
یک گروه جهادی خواهیم داشت.دبیر شورای استانی
حوزه علمیه استان با اشاره به ضرورت تبیین شاخصه
های مبلغ برتر در استان تصریح کرد :مجموعه های
همسو با ح��وزه علمیه استان از جمله ادارات کل
تبلیغات اسالمی و اوقاف و امور خیریه کمک کنند تا
این شاخصه ها تبیین شود تا بر اساس آن مبلغ برتر
را معرفی کنیم.به گزارش خبرنگار ما در پایان این
مراسم ،حکم حجت االس�لام «مهرپویان» به عنوان
مسئول جدید اداره تبلیغ و آم��وزش های کاربردی
استان قرائت و از زحمات حجت االسالم «محمدی»
تکریم شد.

مراسم چهلمین روزدرگذشت آیت ا...هاشمی رفسنجانی برگزارشد
بهروز -مراسم چهلمین روز درگ��ذش��ت آی��ت ا...
هاشمی رفسنجانی روز گذشته در مسجد دانشگاه
آزاد اسالمی بجنورد برگزار شد.مشاور مقام معظم
رهبری و رئیس اسبق بسیج مستضعفین در این
مراسم گفت :در تمامی انقالب ها و حرکت ها افراد
موافق و مخالف در یک حال و یک جهت نیستند و
با توجه به نیازها و موقعیت های خود تغییر پیدا می

کنند اما چهره هایی بودند که قبل از پیروزی انقالب
تالش و مجاهدت داشتند.حجت االسالم «محمدعلی
رحمانی» با اشاره به آیاتی از سوره احزاب افزود :در این
آیه از مومنانی صحبت می شود که برای پیروزی اسالم
زحمت کشیدند و نگرانی و دغدغه ای هم نداشتند
چون به وعده خدا ایمان داشتند .وی تصریح کرد :از
این انسان های برجسته و اصیل در همه انقالب ها

وجود دارد که چهره شاخص انقالب و محبوب مردم
خواهند شد زیرا بدون در نظر گرفتن اهداف شخصی
تنها برای انقالب و پیروزی آن و همچنین پایداری
انقالب تالش بسیاری دارند.وی اظهار کرد :در قرآن
به این گونه افراد که در صدر اسالم مقاومت کرده و
امتحان خود را پس داده اند اش��اره شده است که
می توان بزرگ مردانی را که برای پیروزی انقالب

اسالمی تالش کردند به عنوان مصداق ذکر کنیم.وی
افزود :مصداق این افراد در دوره حاضر ،امام خمینی
(ره) و بزرگوارانی دیگر همچون آیت ا ...بروجردی و
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی بودند که برای پیروزی
انقالب و پایداری آن تالش و مجاهدت کردند و از
هیچ کوششی فروگذار نکردند.وی اضافه کرد :انسان
های اصیل چهره شاخص انقالب می شوند.

برگزاریکنگره تاریخ معماری وشهرسازی ایران دربجنورد
شد«.سویدانلویی» اف��زود :متاسفانه ام��روزه شاهد
یکسان سازی معماری در کشور هستیم که خوشایند
نیست و این امر بیانگر این است که از هویت ایرانی و
اسالمی فاصله گرفته ایم و امید است با برگزاری این
همایش ها بتوانیم هویت ایرانی و اسالمی مان را تقویت
کنیم«.رمضانی» رئیس سازمان نظام مهندسی استان
نیز برگزاری این کنگره را در حفظ میراث فرهنگی و
توجه به میراث ماندگار موثر دانست و اظهارداشت:
باید به گونه ای عمل کنیم که ارزش و جایگاه ثروت
های بزرگی که در حوزه معماری و شهرسازی وجود

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
روز گذشته در بجنورد برگزار شد .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی
در ای��ن مراسم با اش��اره به تصمیم س��ازم��ان میراث
فرهنگی نسبت به برگزاری یکپارچه این کنگره در
بازه زمانی  5ماهه به صورت ادواری در کل کشور که
در راستای کمک به حفظ و ارتقای وضعیت میراث
فرهنگی و شهرسازی ب��رگ��زار می ش��ود ،گفت :در
راستای تبدیل کردن کنگره به یک رویکرد برای ارتقای
حفاظت از میراث فرهنگی استان  15مقاله ارسال

اخبار

رنگین کمان ژانرها میهمان «گلشن»
ضیغمی -رنگین کمان ژانرهای مختلف در سینما گلشن بجنورد در
حال اکران است.سرپرست معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :فیلم سینمایی «چهار
اصفهانی در بغداد» با مضمون دفاع مقدس در حال اکران است ،هم
چنین فیلم کمدی «جنجال در عروسی» به کارگردانی و نویسندگی سید
رضا خطیبی به صورت سه بعدی و دو بعدی ساخته شده است که در این
سینما به نمایش در آمده است.ابوالحسن حیدری با بیان این که انیمیشن

دارد ،حفظ شود.عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
هم در این مراسم با بیان این که این سرزمین ریشه
در تاریخ دارد و آثار فرهنگی و تاریخی موجود در این
استان ثروت بزرگی است که هنوز معرفی نشده است،
اظهارداشت :باید از وجود میراث فرهنگی برای ارتقای
کیفیت زندگی و شکوفایی شهری بهره ببریم و با این
که هزار اثر در استان های خراسان رضوی ،شمالی
و جنوبی وجود دارد اما متاسفانه بودجه کافی برای
نگهداری از آن ها در دست نیست«.حسین حاتمی
نژاد» خاطرنشان کرد :در این استان باید مرکز مطالعه

«مبارک» هم برای گروه سنی کودک در حال نمایش است ،افزود :مهناز
افشار و علی مصفا هم با فیلم اجتماعی «خانه ای در خیابان چهل و
یک» روی پرده سینما گلشن هستند .عالقمندان می توانند با مراجعه
به سایت گلشن آنالین و یا مراجعه حضوری از گیشه بلیت تهیه کنند.

کمک 17میلیارد ریالی خیران

گروه خبر  -حامیان امسال حدود  17میلیارد ریال به خانواده های مشمول
طرح محسنین کمیته امداد استان کمک کردند که  8میلیارد و 800میلیون
ریال آن به صورت نقدی به حساب این خانواده ها واریز شد.معاون توسعه
مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گفت :فرزندان خانواده های

و تحقیقات و مرکز بجنورد شناسی ،اسفراین شناسی و
شیروان شناسی دایر تا داشته های فرهنگی این منطقه
بیشتر معرفی شود.وی به ظرفیت های خوب تاریخی
بجنورد اشاره کرد و این منطقه را سرزمینی دانست
که ریشه در تاریخ دارد اما نتوانسته ایم این ثروت را
به سرمایه تبدیل کنیم.وی از وضعیت نامناسب هسته
مرکزی بجنورد انتقاد کرد و از این که بخش مرکزی
این شهر از لحاظ ترافیکی و آلودگی زیست محیطی
ج��ای مناسبی نیست ،اظ��ه��ار تاسف ک��رد.گ��زارش
خبرنگار ما حاکی است در این کنگره  3مقاله ارائه شد.

بیمار و سالمندانی که توان نگهداری از فرزندان خود را ندارند ،در قالب
طرح محسنین مورد حمایت خیران قرار می گیرند«.سلیمی» افزود :فرزندان
خانواده های بیمار صعب العالج،از کار افتاده و سالمند تحت حمایت این
نهاد  3هزار و 773نفر هستند که در قالب طرح محسنین مورد حمایت قرار
گرفته اند.وی با بیان این که  2هزار و  300فرزند خانواده های مشمول
طرح محسنین در استان از حمایت های مادی و معنوی حامیان بهره مند
هستند،اظهارداشت :به تازگی هزار و440نفر از این فرزندان شناسایی
شده اند که نیازمند حمایت خیران هستند.وی ادامه داد :هم اکنون بیش
از  4هزار و 600نیکوکار در طرح محسنین حمایت از فرزندان نیازمند را بر
عهده دارند که بخش قابل توجهی از این حامیان بومی هستند.

شیرازی -برای اولین بار در تاریخ بوکس استان
مربی بجنوردی برای حضور در کادر فنی تیم ملی
راهی تهران شد.دبیر هیئت بوکس استان با بیان
این مطلب به خبرنگار ما گفت :بعد از درخشش
بوکسورهای استان در تمام رده های سنی در رقابت
های کشوری و مورد تمجید قرار گرفتن از سوی
کمیته فنی مسابقات این بار به درخواست مسئول
تیم های ملی مربی بوکس استان به اردوی تیم
ملی دعوت شد.مهدی عباس آبادی افزود :مجید
حصاری برای همکاری با تیم ملی به تهران اعزام
شد که این دعوت نقطه عطفی برای بوکس خراسان
شمالی خواهد بود.

بدون تیتر
* معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان شمالی در بازدید از نمایشگاه انقالب در
دبیرستان عصمت مرکز استان گفت :این نمایشگاه
توانسته است جلوه هایی از انقالب را برای دانش
آموزان به نمایش بگذارد که باید از آن تقدیر کرد.
«ایرانی» با اشاره به این که فضای انقالب اسالمی
بسیار گسترده است ،افزود :ما باید پیام انقالب را
به همه نسل ها به ویژه نسل بعد از انقالب معرفی و
برای آن ها بیان کنیم.
بر پایه این گزارش ،نمایشگاه مدرسه انقالب که با
مشارکت اعضای انجمن اسالمی دانش آموزان در
مدارس برپاست در چند غرفه با روایتگری دانش
آموزان به بیان مسائل پیرامون انقالب اسالمی می
پردازد.
*مدیر آموزش و پرورش بجنورد گفت :طرح مدام
در  130دبیرستان دوره اول متوسطه بجنورد
اج��را شد«.محمود اس��دی» در ب��ازدی��د از اج��رای
طرح مدام در دبیرستان  13آبان بجنورد ،اظهار
داش��ت :این طرح امسال از دهه فجر با مشارکت
مدیران و معاونان مدارس و دانش آموزان در تمامی
مدارس دوره اول متوسطه بجنورد آغاز شده است.
وی اف��زود :طرح "م��دام" به معنای مشارکت دادن
دانش آموزان در اداره مدرسه است و هدف اصلی
اج��رای این ط��رح ،تقویت حس مسئولیت پذیری
دانش آموزان و رشد و پرورش مهارتهای زندگی
و اجتماعی در بین آنها و همچنین تقویت و بهبود
برنام ه ریزی مدیریت آموزشگاهی است.وی با بیان
این که در این طرح دانش آموزان یک روز مسئولیت
اجرایی مدارس را برعهده می گیرند ،یادآور شد:
طرح مدام سابقه  6ساله دارد و مدارس می توانند
در طول سال تحصیلی برای این طرح برنامه ریزی و
آن را اجرا کنند.

ﯾﺎدﺑﻮد

ﺑﻪ �ﺎد ﺳ� و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ )اﯾﺮج( ﺟﺎوداﻧﯽ و ﻣﺎدر
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻤﺎن ﻗﻤﺮ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻧﻮرى ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣ� آ�ﻴﻢ و
�ﺎدﺷﺎن را ﮔﺮاﻣ� داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺰارﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮگ
ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣ� ﻧﺸﻴﻨﻴﻢ.

 /٩٥٣٤٢٠٢٧و

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار
ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎ آﻗﺎ

ﺟﻬﺖ �ﺎر در ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ﺳﺎﻧﻴﺎر

ﭘﺎرس �ﻴﺎ )دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش آﻫﻦ آﻻت(
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ�ﻢ.

 /٩٥٣٤٢٥٠٨و

ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ  -ﻧﺒﺶ ﻣﻌﻠﻢ ١٥

٠٩١۵۵٨۴٣١٧٢

 /٩٥٣٤٢٠٧٨و

 /٩٥٢٩٧٧٨٦و

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه )ﻧﻮﺑﺖ اول(

در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه  ٣٠٫٩٥٥٥٧٦اﺟﺮا�� ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻴﺒﻪ رﺳﺘﻤ� ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ٨٥٫٣٢٧٫٨٤١ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄد�ﻪ در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎ�� ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠ� و
ﭼﻮن ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤ�ﻮم ﺑﻪ ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣ� ﻧﻨﻤﻮده و ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﺧﻮد ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ از اﻣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ
ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٨٢٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ارز�ﺎﺑ� ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻣﻘﺮر
ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻴﻔ� در ﻣﻮرﺧﻪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٥٫١٢٫١٧از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ اﻟ�  ٨:٣٠ﺻﺒﺢ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﻧﻮﺑﺖ اول
در ﻣﺤﻞ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف 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 .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻣﺰا�ﺪه
از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه  ٪١٠ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد�
)ﻣﺼﻮب( اﺧﺬ و ﻣﺎﺑﻘ� ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻴﺰ ﻇﺮف �� ﻣﺎه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻟﺒﺎﻗ� ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰا�ﺪه ﻇﺮف �� ﻣﺎه وﺻﻮل ﻧﺸﻮد؛ ﭘﺲ از �ﺴﺮ
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� ﻣﺰا�ﺪه در ﺣﻖ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻴﻒ �� :دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮋو  ٤٠٥ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٧٨٧-٢٦ب  ٩٦ﻣﺪل  - ١٣٨٤رﻧﮓ ﺑﮋ ﻣﺘﺎﻟﻴ�  -ﻣﻮﺗﻮر
ﺗﻌﻮ�ﻀ�  -ﺷﺎﺳ� دو رﻧﮓ  -ﺑﻨﺰ�ﻦ ﺳﻮز  -ﻓﺎﻗﺪ آﺛﺎر ﺗﺼﺎدف  -دارا�  ٤ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﻴ� ز�ﺮ  ٤٠درﺻﺪ  -ﻣﻘﻮم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ�
 ٨٢٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

دادورز اﺟﺮاى اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ دادﮔﺴﺘﺮى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﺎﮐﺪﯾﻦ

 /٩١٧٥م اﻟﻒ

 /٩٥٣٤١٤٧١و

 /٩٥٣٣٧٥٩٩و

