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ایجاد اشتغال برای یک هزار 
و ۴۳۲ نفر از محل تبصره ۱۸ 

در خراسان شمالی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

کیفرخواست تعدادی از 
متهمان اغتشاشات اخیر 
خراسان شمالی صادر شد

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت جواداالئمه )ع( 
خراسان شمالی عنوان کرد:

 اعزام ۴۹۰۰ جهادگر 
 بسیج جامعه پزشکی به 

مناطق محروم خراسان شمالی

مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فاروج در نظر دارد : دولنگ آب و 
اراضی از موقوفه ســکینه ، واقع در روستای چری رااز طریق مزایده به 

مدت 2 سال به اجاره واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده : طبق نظریه کارشناسی شده حق االجاره هرسهم به 

میزان 3200 کیلوگرم گندم یا معادل ریالی آن
سپرده شرکت در مزایده : به میزان قیمت پایه

آخرین مهلت : 1401/09/16 
جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه فاروج مراجعه 

و یا با شماره تلفن 36424430 و 36424431 تماس گرفته شود .

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج

مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج در نظر دارد : یک لنگ ملک 
مزروعی بــه انضمام حق آبه چاه موتور از موقوفــه محمد ابراهیم بیگ 
واقع در روستای چری رااز طریق مزایده به مدت 2 سال به اجاره واگذار 

نماید.
قیمت پایه مزایده : طبق نظریه کارشناسی شده حق االجاره هرسهم به 

میزان 3200 کیلوگرم گندم یا معادل ریالی آن
سپرده شرکت در مزایده : به میزان قیمت پایه

آخرین مهلت : 1401/09/16 
جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه فاروج مراجعه 

و یا با شماره تلفن 36424430 و 36424431 تماس گرفته شود .
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج



ایجاد اشتغال برای یک هزار و 
۴۳۲ نفر از محل تبصره ۱۸ در 

خراسان شمالی
اســتاندار خراسان شــمالی گفت: برای یک هزار و ۴۳۲ نفر 
بــا پرداخت ۷۴۷ میلیارد تومــان از محل تبصره ۱۸ قانون 
بودجه اشتغال ایجاد شد.به گزارش گروه دریافت خبر اتفاقیه، 
محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی در گفت وگو 
با رسانه ها اظهار کرد: برای یک هزار و ۴۳۲ نفر با پرداخت 
۷۴۷ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه اشتغال 
ایجاد شــد.وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۲ درصد سهمیه 
استان در تسهیالت تبصره ۱۸ تخصیص یافته است، گفت: 
۲۴۷ میلیارد تومان تسهیالت طرح های اقتصادی باقی مانده 
نیز توســط بانک های عامل در حال پرداخت است.استاندار 
خراسان شمالی افزود: در راستای اجرایی شدن برنامه حمایت 
از تولید و اشــتغال مجموع اعتبارات قابل پرداخت بند الف 
تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ شامل سهم دستگاه 
و بانک در کشــور طبق آخرین واریزی سازمان هدفمندی 
یارانه ها مبلغ ۴۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.حســین 
نژاد ادامه داد: ۷۵ درصد از مبلغ فوق معادل ۳۶هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان سهمیه بندی استانی صورت گرفته که سهم 
خراسان شــمالی ۲.۴۹ درصد از کل منابع استانی و معادل 

۹۰۸ میلیارد تومان است.
۷۸ ویژه برنامه پیشگیری از اعتیاد 
و آسیب های اجتماعی در مدارس 

خراسان شمالی اجرا شد
رییــس اداره امــور تربیتی و مراقبت در برابر آســیب های 
اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: 
۷۸ برنامه فرهنگی در هفته پیشــگیری از اعتیاد و آسیب 
های اجتماعی) ۲۲ تا ۲۸ آبان ماه( در مدارس این اســتان 
اجرا شــد.طلعت علی نژاد اظهار داشــت: برگزاری ایستگاه 
نشــاط اجتماعی و محیطی، تولید محتوای الکترونیکی در 
راســتای کاهش آســیب های اجتماعی، برگزاری کارگاه 
آموزشی و مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری از مهمترین 
این برنامه ها بود.وی؛ رونمایی از دستاوردها و محصوالت 
حوزه پیشــگیری از آسیب ها، غبارروبی گلزار شهدا و دیدار 
با خانواده شــهدای مبارزه با مواد مخدر، اکران فیلم های 
آموزشــی مرتبط با مبارزه بــا مواد مخــدر، ارائه خدمات 
روانشناسی و مشــاوره ای رایگان و آموزش های ارتقایی 
یاریگــران زندگی و اجرای برنامه هــای تاب آوری دانش 
آموزان در معرض خطر از دیگر برنامه ها عنوان کرد.رییس 
اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی 
تصریــح کرد: دانش آموزان بهترین ســفیران برای اطالع 
رسانی به خانواده های خود در زمینه پیامدهای منفی اعتیاد 
و آسیب های اجتماعی هســتند و باید در تربیت این قشر 

کوشا باشیم.
۵ روستای خراسان شمالی به شبکه 

ملی اطالعات متصل شدند
مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات خراسان شــمالی 
از اتصال روســتاهای بند یغمور، قاضی و قاضی ســفلی از 
بخش گرمخان و روستاهای پیغو و کوه کمر بخش مرکزی 
شهرستان بجنورد به اینترنت پرسرعت نسل چهارم خبر داد. 
به گزارش گروه دریافت خبر اتفاقیه، ســیدعلی مرتضوی، 
مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات خراسان شــمالی 
اظهــار کرد: با حمایت هــای وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات و در راســتای توسعه زیرســاخت های ارتباطی 
استان خراسان شمالی جهت رفاه روستاییان و دسترسی به 
اینترنت پرسرعت، روســتاهای بند یغمور، قاضی و قاضی 
ســفلی از بخش گرمخان و روســتاهای پیغو و کوه کمر 
بخش مرکزی شهرستان بجنورد به اینترنت پرسرعت نسل 
چهارم متصل شــدند.وی گفت: از طریق ارتقاء تکنولوژی 
دو ســایت مخابراتی همراه اول در بند یغمور و پیغو، امکان 
اتصال پنج روستای مذکور با بیش از ۵۷۷ خانوار روستایی 
و با پوشــش جمعیتــی یک هزار و ۹۷۲ نفــر، به اینترنت 
پرســرعت همراه فراهم شــد.مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات خراسان شــمالی با اشــاره به اینکه همه مراحل 
اجرای ایــن فرایند از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی 
اجباری روســتایی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
)USO( انجام گرفته است، افزود: اتصال روستاها به شبکه 
ملی اطالعات گامی مهم در راستای تحقق شعار دسترسی 
 همگانــی به ارتباطات فراگیر و گســترش عدالت ارتباطی

 است.

مدیر فرودگاه شــهدای بجنورد گفت: ۸۰ 
میلیارد تومان اعتبار در سفر رییس جمهور 
برای فرودگاه بجنورد مصوب شــد که از 
مجموع این میزان اعتبار ۶ میلیارد و ۸۲۰ 

میلیون تومان تخصیص یافت.
محمدابراهیــم قدمگاهی اظهار داشــت: 
۵۰ میلیارد تومان از مجموع این اعتبار از 
محل بودجه شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران و ۳۰ میلیــارد تومان نیز از 
محل اعتبارات ملی توسط سازمان برنامه 

و بودجه تامین می شود.
وی تصریــح کرد: اینک ۶ میلیارد و ۸۲۰ 
میلیــون تومان از ایــن اعتبار تخصیص 
یافت و ۳۰ میلیارد تومان دیگر نیز تا ۱۵ 

آذرماه جاری محقق می شود.
مدیر فرودگاه شــهدای بجنــورد گفت: 
این میزان اعتبار برای محوطه ســازی، 
گســترش عرض جــاده، تحکیــم دیوار 
حفاظتی، پارکینگ و ســایر موارد هزینه 

از مشــکالت  خواهد شــد و بســیاری 
زیرساختی این فرودگاه برطرف می شود.

وی تصریح کرد: وزیر کشور در سفر دوم 
تیرماه ســالجاری هیات دولت به استان 

برای افزایش پروازهای فرودگاه دستوراتی 
را صــادر کــرد و این موضــوع در حال 
پیگیری اســت.فرودگاه بجنورد با وسعت 
کنونی ۲۸۶ هکتار در شمالشــرق مرکز 

خراسان شمالی واقع است و این فرودگاه 
از حدود ســال ۱۳۲۷ دارای تاسیســات 
مختصری بوده و برای اهداف سم پاشی 
مورد استفاده قرار می گرفت که در سال 
۱۳۶۷ این فرودگاه مجددا طراحی شــد و 
در ســال ۱۳۷۱ عملیات اجرایی آن آغاز 
و در ســال ۱۳۷۵ به بهره برداری رسید.

فرودگاه بجنــورد از زمان بهره برداری تا 
سال ۱۳۸۴ فرودگاه اقماری فرودگاه بین 
المللی شهید هاشمی نژاد مشهد محسوب 
می شــد، اما در ســال ۱۳۸۵ به عنوان 
یک فرودگاه مســتقل معرفی شد.اکنون 
فرودگاه بجنورد به عنــوان فرودگاه مرز 
هوایی مشــغول فعالیت اســت و دارای 
یک بانــد به ابعاد )۴۲۰۰×۴۵ متر( اپرون 
به ابعــاد )۲۴۵×۱۱۸ متر(، تاکســی وی 
عمود به ابعاد )۲۳×۱۲۰ متر( و ساختمان 
ترمینال مســافری و همچنیــن ترمینال 

جدید است.
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مسعود شمشیریان گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنــون ۸۳ تیم پزشــکی، ۳۶ 
تیم پزشکان متخصص، ۲۳ تیم دندان 
پزشــکی شــامل چهار هزار و ۹۰۰ نفر 
برای ارائه خدمات جهــادی به مناطق 

محروم خراسان شمالی اعزام شده اند.
بسیج   مسعود شمشــیریان، مســئول 
جامعه پزشکی سپاه حضرت جواداالئمه 
)ع( خراسان شــمالی در رابطه با برنامه 
های هفته بســیج در این استان اظهار 
داشــت: ۲۲ تیم پزشکی در قالب طرح 
شــهید رهنمون شــامل ۱۱۰ نفر، تیم 
تخصصی پزشکی متشــکل از ۳۰ نفر 
شــامل متخصص زنان، داخلی و اطفال 
در طول این هفته به نقاط محروم استان 

اعزام و ارائه خدمات دارند.
وی ادامــه داد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون مجموعه بســیج جامعه پزشکی 
با اعزام ۸۳ تیم پزشــکی در قالب طرح 
شهید رهنمون شــامل دو هزار و ۵۹۶ 
نفر، اعزام ۳۶ تیم پزشــکی تخصصی و 
فوق تخصــص نیز در قالب یک هزار و 
۵۳۹ نفر به مناطق محروم ارائه خدمات 

داشته است.

این مقام مســئول اضافه کرد: عالوه بر 
این در هفت ماهه نخست سال جاری، 
۲۳ تیم دندان پزشــکی، شــامل ۷۶۵ 
نفر برای ارائه خدمات کشــیدن دندان، 
عصب کشی، ترمیم و جرمگیری دندان 
برای خدمت رســانی به مردم ساکن در 
مناطق محروم خراســان شمالی اعزام 
شده اند.شمشیریان با اشــاره به اینکه 
طرح ناصرین، از تاریــخ یکم آبان ماه 
ســال گذشــته به همت بســیج اقشار 
راه اندازی شــده اســت، گفت: در این 
طرح بــرای  افراد نیازمنــد به خدمات 
بهداشتی، درمانی،  دارو و دستگاه های 
تنفسی، مشــاوره مذهبی، اعزام مبلغ و 
مداح به مراســمات، مشــکالت عشایر 
و اعزام دامپزشــک بخشــی از امورات 
تحت پوشــش این طرح است که ارائه 
می شــود.وی خاطرنشــان کرد: عالوه 
بر این مشــاوره پروژه های مهندسی و 
تعمیرات  و  ساختمان، مشکالت صنفی 
وسایل منزل، مشــاوره در امور باغبانی 
و زراعت، کشــاورزی و دام، مشــاوره 
های شــغلی  و کار آفرینی، مشاوره در 
امور زنان و مشــکالت خانواده، مشاور 

حقوقی، شناســایی نیازمنــدان و اعزام 
گــروه های جهادی در مرکز اســتان و 
شهرستان ها از سایر خدمات ارائه شده 

در این طرح است.
سپاه  پزشــکی  جامعه  بســیج  مسئول 
حضرت جواداالئمه )ع( خراسان شمالی 
گفت: افرادی که تمایل اســتفاده از این 
خدمات دارند، در طول ساعت اداری با 
شــماره گیری ۳۱۲۴ می توانند از این 

خدمات بهره مند شوند.
وی بیان داشت: در اجرای طرح ناصرین 
در بازه زمانی ســال گذشته تاکنون، ۷۵ 
خانواده  تحویل  ســاز  اکسیژن  دستگاه 
های نیازمند شــده است و  ۴۵ مشاوره 
تلفنــی، ۳۱۸ مورد خدمــات در منزل، 
اهدای یک هزار و ۳۰۰ بسته معیشتی، 
پیگیری ۲۴ مورد مشــکالت ناباروری، 
۷۳ مــورد خدمــات درمــان ارجاع به 
درمانگاه و بیمارســتان ها جهت گرفتن 
خدمات به همت بســیج جامعه پزشکی 
یادآور شد:  انجام شده است.شمشیریان 
در اجرای طرح نفس و جوانی جمعیت به 
همت این مجموعه ۶ مربی آموزشی در 
رابطه با مشاوره قبل از ازدواج بکارگیری 

شــده اســت و کارگاه آموزشی نجات 
فرزند از سقط برای پرستاران بیمارستان 
امام علی )ع(و ماماهای بیمارستان بنت 

الهدی بجنورد برگزار شده است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون، با برگزاری 
۳۴ ایســتگاه ســالمت بــه دو هزار و 
۷۶۶ نفر خدماتی از قبیل کنترل فشــار 
خون، تست قند خون و آموزش امورات 

بهداشتی ارائه شده است.
وی ادامــه داد: بــا آغاز طرح شــهید 
ســلیمانی در ایــام کرونــا، رهگیری، 
پیگیــری و مراقبت از افراد مشــکوک 
و مبتال به کرونا قبل و بعد از بســتری 
در بیمارســتان و نزدیکان فرد مبتال از 

ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
شمشیریان یادآور شــد: از ابتدای سال 
۱۴۰۰ با آغاز طرح شــهید سلیمانی در 
تیم مراقبتی  خراســان شــمالی، ۱۱۳ 
در قالــب ۲۶۷ نفر بســیجی، ۵۴۵ تیم 
حمایتی در قالــب یک هزار و ۳۲۰ نفر 
بسیجی، ۲۲۰ تیم نظارتی در قالب ۲۸۹ 
نفر بسیجی در اســتان خراسان شمالی 

مشغول به ارائه خدمات بوده اند.

رئیس کل دادگســتری خراسان شــمالی با 
اشــاره به سرعت قابل قبول روند رسیدگی 
های قضایی، از صدور کیفرخواســت برای 
تعدادی از متهمان حوادث اخیر در اســتان 
خبر داد.به گزارش گروه دریافت خبر اتفاقیه، 
حجت االسالم رضا براتی زاده، رئیس کل 
دادگســتری اســتان در ادامه به حوادث و 
ناآرامی های اخیر در کشور و استان اظهار 
کرد: هر چند اســتان خراســان شمالی در 
نتیجه بصیرت انقالبی و هوشــیاری مردم 
و تالش هــای عوامل اطالعاتی، امنیتی و 
انتظامی در مســیر برقراری نظم، امنیت و 
آرامش از این حیث کمترین آســیب را دید 
و اغتشاشــات در اســتان، صرفا در موارد 
معدود و محدود شکل گرفت ولی شایسته 
است با مشــارکت همه دستگاه های ذی 
ربط موجبات شــکل گیری این اغتشاشات 
شناســایی و آسیب شناســی شود و سپس 
بــا کار فرهنگی و گفت وگو، از تکرار موارد 

مشابه پیشگیری شود.
وی همچنین با اشــاره به ســرعت قابل 
قبول روند رسیدگی های قضایی، از صدور 
کیفرخواســت بــرای تعــدادی از متهمان 

حوادث اخیر در استان خبر داد.
رئیس کل دادگســتری خراســان شمالی 
افزود: طبق بررســی های بــه عمل آمده 

بســیاری از این افراد تحت تأثیر هیجانات 
کاذب فضــای مجازی قــرار گرفته بودند 
که با صحبت های انجام شــده و ارشادات 
صورت گرفته از کرده خویش اظهار ندامت 

و پشیمانی کردند.
وی ضمن تبیین برخی سازوکارهای قانونی 
و با اشاره به ضرورت صدور احکام متناسب 

اخیر،  اغتشاشــات  متهمان  در خصــوص 
اســتفاده از مجازات های تعلیقی و تربیتی 
را یکــی از ســازوکارهای قانونی بازدارنده 
برشــمرد و تصریح کرد: باید تالش شود با 
ایجاد تمهیدات الزم و اقدامات فرهنگی و 
اقدامات آموزشــی و نیز استفاده از ظرفیت 
های پیش بینی شده در قانون، زمینه های 
اصــالح و تربیت این افــراد مهیا و فراهم 
شود.حسین پور، نماینده اسفراین در مجلس 
شورای اسالمی در این نشست ضمن ارائه 
گزارشی از کارنامه مجلس یازدهم از روند 
قانــون گذاری در ایــن دوره دفاع و اظهار 
کرد: این مجلس بهتر و بیشــتر از گذشته 
در راه منافع ملی مردم گام برداشــته است 
بطوریکه با تصویب قوانین متناسب از جمله 
قانون راهبــردی لغو تحریم ها توانســت 
دست دولت را در انجام بسیاری از اقدامات 
الزم در راســتای منافع ملی مردم باز نگاه 

دارد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت جواداالئمه )ع( خراسان شمالی عنوان کرد:

اعزام ۴۹۰۰ جهادگر بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم خراسان شمالی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

کیفرخواست تعدادی از متهمان اغتشاشات اخیر خراسان شمالی صادر شد



مدیـر امـور طیـور، زنبـور عسـل و کرم ابریشـم خراسـان 
شـمالی از تولیـد ۴۱ تـن نـخ ابریشـم در ایـن اسـتان خبر 

داد.
علیرضـا صـادق اظهـار کـرد: طی امسـال ۶ هـزار و ۲۰۰ 
جعبـه تخـم نوغان در میان نوغانداران اسـتان توزیع شـده 
کـه ایـن تعـداد نسـبت بـه سـال گذشـته ۵ درصـد رشـد 

است. داشـته 
وی بـا بیـان اینکـه خریـد جعبـه هـای تخم نوغـان طی 
امسـال در کشـور روند کاهشـی داشـته اسـت، گفـت: اما 
در خراسـان شـمالی ایـن روند رو بـه افزایش بوده اسـت.

صـادق افـزود: امسـال حـدود ۲۵۵ تـن پیلـه ابریشـم در 
ایـن اسـتان تولید شـد کـه طبـق برآوردهای انجام شـده 
از هـر جعبـه تخم نوغان حـدود ۴۰ کیلوگرم پیله ابریشـم 

تولید شـده اسـت.
وی بـا اشـاره افزایـش قیمت خرید پیله ابریشـم در سـال 
گذشـته ادامـه داد: ایـن امـر سـبب شـد تـا افـراد خیلـی 
زیـادی در ایـن اسـتان تمایـل به پـرورش کرم ابریشـم و 

تولیـد پیله ابریشـم داشـته باشـند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: در واقع در حـال حاضر 
هنـوز تولیـد پیلـه هـای ابریشـم و فـرآوری آن در بیشـتر 
نقـاط بـه صـورت سـنتی و نیمه صنعتـی انجام می شـود 
امـا بـا تعریف پـروژه هایی به دنبال آن هسـتیم تـا فرآیند 
تولیـد پیلـه و فـرآوری آن به صورت صنعتی شـدن سـوق 
یابـد که یکی از آن ها ورود دسـتگاه های ابریشـم کشـی 

و تبدیـل آن به نخ ابریشـم اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نوغانـداران اسـتان پارسـال ۲۴۳ تـن 
پیلـه تـر کرم ابریشـم تولیـد کردنـد، اظهار کـرد: میانگین 
تولیـد ایـن محصـول در اسـتان ۴۲.۵ کیلوگـرم و کشـور 

۳۷.۵ اسـت کـه اسـتان در ایـن خصـوص ۱۷.۵ درصـد از 
کشـور باالتر اسـت.

مدیـر امـور طیـور، زنبـور عسـل و کرم ابریشـم خراسـان 
شـمالی بـا اشـاره بـه اینکـه ۳ هـزار و ۸۱۲ نفـر از جامعه 
مشـغول  نوغانـداری  فعالیـت  بـه  خطـه  ایـن  روسـتایی 
هسـتند، گفـت: بیشـترین فعالیـت حرفـه نوغانـداری بـه 
ترتیب در شهرسـتان های مانه و سـملقان، راز و جرگالن 

و بجنـورد اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه نوغانـداری فعالیتـی زود بازده اسـت، 
افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی، توزیـع جعبـه 
نوغـان در ایـن اسـتان معمـوال در فروردیـن انجـام مـی 
شـود کـه این فعالیـت ۴۰ تـا ۴۵ روز طول خواهد کشـید.

صـادق تصریح کرد: خراسـان شـمالی در تولیـد پیله های 
ابریشـم در کشـور دارای رتبـه اسـت امـا هنـوز صنایـع 
وابسـته بـه آن همچـون پیلـه خشـک کنـی و نخ کشـی، 

سـنتی و نیمـه صنعتی اسـت.

شـده،  انجـام  هـای  ارزیابـی  اسـاس  بـر  گفـت:  وی 
نوغانـداران اسـتان، پارسـال رتبه نخسـت بهـره وری پیله 
کـرم ابریشـم در کشـور را کسـب کردنـد و در شـاخص 

تولیـد نیـز در جایـگاه چهـارم قـرار گرفتنـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه افزود: بـه دنبال آن هسـتیم 
تـا خراسـان شـمالی را تبدیـل به قطـب تولید نهـال توت 

در شـمال شـرق کشـور کنیم.
وی ادامـه داد: در همیـن راسـتا هم اکنون یک نهالسـتان 
در اسـتان راه انـدازی شـده که اقـدام به تولیـد نهال های 

توت مـی کند.
مدیـر امـور طیـور، زنبـور عسـل و کرم ابریشـم خراسـان 
شـمالی بیـان کـرد: طـی سـال گذشـته نیـز مقـداری از 
نهـال هـای تـوت تولید شـده به اسـتان خراسـان رضوی 

شـد. صادر 
وی گفـت: بـرای اینکـه خراسـان شـمالی به قطـب تولید 
پیلـه ابریشـم تبدیـل شـود بایـد در ابتـدا زیرسـاخت های 
آن فراهـم شـود کـه یکـی از مهمتریـن زیرسـاخت هـا 
ایجـاد توتسـتان ها اسـت کـه با ایجـاد مرکز تولیـد نهال 
درخـت تـوت بـه دنبـال توسـعه توتسـتان هـا در اسـتان 

. هستیم
از سـوی کمیتـه  گفتنـی اسـت طـی چنـد روز گذشـته 
امـداد خراسـان شـمالی ۱۵ دسـتگاه ابریشـم کشـی بیـن 
نوغانـداران توزیع شـد که قیمـت هر دسـتگاه ۱۳ میلیون 

تومـان بوده اسـت.
احـداث توتسـتان با مسـاحت ۱۰ هکتار در شهرسـتان راز 
و جـرگالن یکـی از اقداماتـی اسـت کـه کمیتـه امـداد به 
منظـور توسـعه صنعـت نوغانـداری در ایـن اسـتان انجام 

مـی دهد.

تولید ۴۱ تن نخ ابریشم در خراسان شمالی طی امسال 
اخبار
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آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه اجرایی قانون یاد شــده اســامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دونوبت به 

فاصله ۱۵روز در دو نشریه اگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی ( به شرح ذیل اگهی می گردد :
بخش دو بجنورد پالک ۱۷۱_ اصلی اراضی سوهانی

۱-ششــدانگ یکباب منزل مسکونی از پالک شــماره ۱۷۱ اصلی فوق به مساحت ۲۵۴/۷۸ متر مربع ابتیاعی خانم 
فاطمه حاتمی از محل مالکیت رسمی بختیار مجرد  برابر رای شماره ۲۶۹۱_۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۱۰_ کالسه 

 ۱۴۰۱_۰۱۴۴
لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شــده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشــار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شناسه آگهی : ۱۴۰۵۴۵۸
اکبر اقبالی_رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه اجرایی قانون یاد شــده اســامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دونوبت به 

فاصله ۱۵روز در دو نشریه اگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی ( به شرح ذیل اگهی می گردد :
بخش دو بجنورد پالک ۱۷۱_ اصلی اراضی سوهانی

۱-ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک شــماره ۳۰۱ فرعی از ۱۷۱ اصلی فوق به مساحت ۱۷۴/۴۵ متر 
مربع ابتیاعی خانم طاهره ترکانلو از محل مالکیت رســمی غالمحســین رزاز برابر رای شماره ۲۶۸۵_۱۴۰۱ مورخه 

۱۴۰۱/۰۸/۰۹_ کالسه ۰۴۷۵_۱۴۰۰
لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شــده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشــار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شناسه آگهی : ۱۴۰۴۹۲۷
اکبر اقبالی_رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی مزایده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائی کالســه فوق ش ۱ اجرای احکام مدنی بجنورد فیمابین محکوم له: زهرا افروغ محکوم علیه: 
محمد ایزانلو موضوع الزم االجرا: محکومیت مدني - که محکوم علیه محکوم است به انتقال ۱۲ متر از ملک ذیل به 
نام محکوم له که با عنایت به انجام کارشناسی ملک به مشخصات ذیل الذکر : مشخصات ملک: در خصوص ارزیابي 
ملک تحت پالک ثبتي ۴۵۰۲ فرعي از ۱۴۳ فرعي از ۱۷۳ اصلي بخش ۲ بجنورد به استحضار مي رساند ملک تعرفه 
شــده بصورت مسکوني و تجاري واقع در بجنورد خیابان شــهید چمران ، چمران ۱۹ )خیابان بهداشت( سمت چپ 
نبش کوچه اول میباشــد. مســاحت عرصه موجود حدود ۲۱۱ متر مربع مطابق سند از جنوب به طولهاي ۸۰.۷ متر و 
۳ متر پخي مشــرف به خیابان ۲۴ متري بهداشت است و از غرب نیز مشرف به کوچه ۶ متري است. مطابق پروانه 
ســاخت ۵۲۸۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۸/ ساختمان اســکلت بتني دو طبقه باالي پیلوت به مساحت مجموع ۳۳۴ متر 
مربع مي باشــد. ارزیابي: با عنایت به موقعیت ،ملک ، کاربري مســاحت، عرصه و اعیان کیفیت اعیان ، عرف محل، 
معابر مشــرف به ملک ، نوع وقدمت بنا وجمیع جهات موثر ارزش ششــدانگ پالک تعرفه شده بدون در نظر گرفتن 
هر گونه بدهي احتمالي به اشــخاص حقیقي و حقوقي به مبلغ پایه ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )معادل چهار میلیارد و 
هشــتصد میلیون تومان( برآورد و تقدیم حضور میگردد. و اینکه پس از ســیر مراحل قانونی مقرر گردیده به میزان 
محکوم به و هزینه های اجرائی از ملک مذکور در روز ســه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۳۰ و از 
طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری بجنورد به فروش برسد ، بنابراین متقاضیان شرکت 
در جلســه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت 
تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی اســت مزایده از قیمت کارشناســی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول 
خواهد شــد و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد( در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به 

نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
دادورز اجراي احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد_علی عزیز آبادی

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی:

گویاسازی اتوبوس های عمومی در دستور کار شهرداری بجنورد قرار گیرد  
مدیر کل بهزیســتی خراسان شــمالی گفت: گویاسازی 
اتوبوس های عمومی در دســتور کار شــهرداری بجنورد 
قرار گیرد.محســن توحیدی مقدم در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر بجنورد با اشــاره به اینکه نابینایان یکی از 
اقشــار جامعه هستند که حق استفاده از خدمات شهری را 
دارند، تاکید کرد: گویا ســازی اتوبوس های شهری برای 
اعالم مســیرها یکی از روش هایی است که این افراد می 

توانند از خدمات ارائه شده استفاده کنند.
وی بــا بیــان اینکه این اداره کل در این اســتان بیش از 
۱۱۳ هزار نفر را تحت پوشش قرار دارد، اظهار کرد: تعداد 
خانوارهای تحت پوشش این اداره کل در خراسان شمالی 
۴۲ هزار خانوار اســت که ۲۵ هزار خانوار از این تعداد در 
بجنورد سکونت دارند.توحیدی مقدم با اشاره به اینکه ۱۸ 
هزار خانوار معلول در این اســتان زندگی می کنند، افزود: 
قرار بر این شــد تا حدفاصل خیابان ۱۷ شهریور تا امیریه 
در بجنورد به عنوان پایلوت جهت مناسب سازی قرار گیرد 

و تقاضا داریم برای اســتفاده معلولیــن از آن، این پروژه 
تکمیل شــود.وی ادامه داد: ۲۹۴ واحد مسکونی معلوالن 
در منطقه گلســتان شهر ساخته شده اســت که اقداماتی 
همچون دیوارکشــی، محوطه ســازی و زیرسازی انجام 
شده و درخواســت داریم به منظور تسهیل در رفت و آمد 

معلوالن، آسفالت آن منطقه نیز به زودی انجام شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰.۴ درصد 
جمعیت استان سالمند اســت که تا سال ۱۴۳۰ این تعداد 
به ۲۵ درصد می رســد بنابراین برای اســتفاده بهتر خود 
ما که روزی به دوره ســالمندی خواهیم رسید نیز باید به 
امر مناسب ســازی خیابان، معابر و کوچه ها توجه جدی 

داشته باشیم.
وی با طرح این سوال خاطرنشان کرد: مناسب سازی برای 
جامعه معلوالن در شــهر بجنورد چقدر بوده که به عنوان 
مثال یک فرد ویلچیرنشــین بتواند از دســتگاه خودپرداز 

استفاده کند؟
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روزانهم صبح استان
خراسان شمالی

میز خبر
روزنامه »جهان صنعت« توقیف شد

کانــال تلگرامی میزان از توقیــف روزنامه جهان صنعت 
خبر داد. در ادامه این گزارش آمده است: روزنامه »جهان 
صنعت« در نشســت فوق العاده امــروز هیات نظارت بر 
مطبوعات، به ســبب تخلف از مصوبات شــورای عالی 
امنیــت ملی و حدود مطبوعــات، توقیف و پرونده آن به 

مرجع قضایی ارجاع شد.
بیرانوند راهی بیمارستان شد

دروازه بان ایران به دلیل شکستگی بینی راهی بیمارستان 
شــد. علیرضا بیرانوند پس از برخورد با مجید حسینی و 
مصدومیت از ناحیــه بینی در آغاز دیدار ایران و انگلیس 
با سیدحســین حسینی تعویض شــد. پس از پایان بازی 

وضعیــت شکســتگی بینــی بیرانوند باعث شــد راهی 
بیمارستان شود.

آیت اهلل شبیری زنجانی بستری شد
خبرگزاری حوزه: آیت اهلل شــبیری زنجانی به علت افت 
فشــار کســالت پیدا کرده و در در یکی از بیمارستانهای 

تهران بستری شد.
پس از پناهنده شدن رئیس فدراسیون، دو بوکسور 

ایران هم از اسپانیا برنگشتند
پس از جنجال های مربوط به رییس فدراسیون بوکس، 
دو ملــی پوش بوکس جوانان هم به ایران بازنگشــتند. 
اعزام تیم ملی بوکس جوانان ایران به مســابقات جهانی 
اسپانیا با حاشــیه های فراوانی همراه بود. در میانه های 

مسابقات حسین ثوری، رییس فدراسیون بوکس ایران در 
اقدامی عجیب و دور از انتظار اعالم کرد به ایران بازنمی 
گردد. حاال که صبح امروز اعضــای تیم جوانان بوکس 
ایران به تهران بازگشــتند، مشخص شد که دو بوکسور 
ایرانی هم در اسپانیا مانده اند و همراه با این تیم به ایران 
نیامدند! آرین ســاعد پناه و مرتضی ریگی، دو ملی پوش 
بوکس جوانــان ایران، اردوی این تیم در اســپانیا را در 
میانه مسابقات جهانی ترک کرده و به همراه سایر اعضا 

و مربیان به ایران برنگشتند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور: »مهرداد بذرپاش« گزینه 

اصلی برای جانشینی رستم قاسمی است
معــاون پارلمانــی رئیس جمهور با جدی دانســتن تغییر 

در وزارت راه و شهرســازی گفت: یکشــنبه آینده، وزیر 
پیشنهادی به مجلس معرفی می شود. سیدمحمد حسینی 
دربــاره برخی اخبــار مبنی بر احتمال تغییــر وزیر راه و 
شهرســازی اظهار داشــت: تغییر وزیر راه و شهرسازی 
جــدی بوده و قرار اســت دولت، یکشــنبه هفته آینده، 
گزینه پیشــنهادی را در نامه ای به مجلس معرفی کند. 
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره گزینه های 
پیشنهادی دولت برای جایگزینی رستم قاسمی گفت: تا 
این لحظه آقای »مهرداد بذرپــاش« گزینه اصلی برای 
تصدی وزارت راه و شهرسازی اســت. مهرداد بذرپاش 
هم اکنون ریاســت دیوان محاسبات کشــور را عهده دار 

است.


