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آگهی مزایده نوبت دوم
در مورد پرونده اجرائی کالسه 0100027 ش 3 اجرای احکام مدنی بجنورد فیمابین خواهان ابوالقاسم 
کریمی و خوانده عذرا پاکدل و هوشــنگ اصغری و سکینه محمودی طراقی با موضوع دستور فروش 

مال مشاع که با عنایت به انجام کارشناسی ملک به مشخصات ذیل الذکر:
مشـخصات زمیـن: عرصـه و اعیـان : عرصـه و اعیـان منـزل مسـکوني ) وضعیـت خاص طلـق ( به 
شـماره 12754 فرعـي از 173 اصلـي مفـروز و مجـزي شـده از 152 فرعـي از اصلـي مذکـور بخش 
دو منطقـه دو حـوزه ثبـت ملک منطقه دو بجنورد اسـتان خراسـان شـمالي به مسـاحت 308.76 متر 
مربـع بـا حـدودات مندرج در سـند و تحـت مالکیت ابو القاسـم کریمي به شـماره شناسـنامه 8 فرزند 
محمـد رضـا بـه عنـوان مالک 3.64 سـهم مشـاع از 8 سـهم عرصه و اعیـان و هوشـنگ اصغري به 
عنـوان مالـک 0.36 سـهم مشـاع از 8 سـهم عرصه و اعیان و ورثه مرحومه در نسـا مومـن به عنوان 
مالـک 4 سـهم مشـاع از 8 سـهم عرصـه و اعیان میباشـند. همچنیـن داراي اعیان در دو قسـمت به 
مسـاحت حـدود 230 متـر مربـع و بـا قدمـت بنـاي حدود 40 سـال سـاخت با اسـکلت بنایـي و فاقد 
ارزش ریالـي و همچنیـن داراي امتیـازات آب و بـرق و گاز اسـت .نتیجـه کارشناسـي: بـا عنایـت به 
مـوارد مطروحـه و در نظـر گرفتـن سـایر عوامـل و پارامترهـاي موثـر منجملـه موقعیـت جغرافیایي، 
شـرایط توپوگرافـي، مسـاحت عرصـه و اعیـان قبـل و بعـد از عقـب نشـیني ، عرض معبـر )8 متري 
جنـوب ملـک ( ، دسترسـي ، کاربـري ملـک ) مسـکوني ( ، دهانـه ملـک )12 متر( ، مصالـح و لوازم 
بـکار رفتـه در بنـا ، قدمـت بنـا ، عـرف محـل و . . . بدینوسـیله قیمت پایـه ملک موصـوف بدون در 
نظـر گرفتـن دیـون احتمالي به اشـخاص حقیقي یا حقوقـي جمعا بـه مبلـغ 34.000.000.000 ریال 
) بحـروف: سـي و چهـار میلیـارد ریال معادل سـه میلیارد و چهارصـد میلیون تومان ( بـرآورد میگردد 
.الزم بتوضیـح اسـت: 1( مالکیـن مشـاعي ابو القاسـم کریمي : هوشـنگ اصغر ي و ورثـه مرحوم در 
نسـا مومـن هسـتند . 2 ( ملـک در اختیـار مالکین قـرار دارد و کاربري آن مسـکوني اسـت . 3( ملک 
بصـورت ثبـت شـده اسـت . 4( ملـک در اجاره نمیباشـد . 5( ملک مشـاع اسـت . 6( در حیـن بازدید 
و پـس از آن هیـچ فـردي بجـز ماکین مشـاعي در خصـوص مالکیت ادعایي نداشـته اسـت. و اینکه 
پـس از سـیر مراحـل قانونـی مقرر گردیـده کل ملک مذکور در روز سـه شـنبه مـورخ 1401/09/29 
سـاعت 11:30 الـی 12:00 از طریـق مزایـده حضـوری در محـل اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری 
بجنـورد بـه فـروش برسـد، بنابرایـن متقاضیـان شـرکت در جلسـه مزایـده میتواننـد پنـج روز قبل از 
موعـد مقـرر در ایـن اجـرا حاضـر و از کم و کیـف موضوع مطلـع ودر صـورت تمایل از مـورد مزایده 
بازدیـد نماینـد. بدیهـی اسـت مزایـده از قیمـت کارشناسـی شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی 
واگـذار خواهـد شـد و ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی قبـل از برگـزاری مزایـده اخـذ و مابقـی مبلـغ نیز 
ظـرف یـک مـاه وصـول خواهد شـد و در صـورت عدم پرداخـت الباقی )نـود درصد( در مهلـت مقرر، 

مبلـغ تودیعـی پـس از کسـر هزینـه مزایـده به نفـع دولت ضبـط و مزایـده تجدید مـی گردد.
شناسه آگهی:1417932

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد_ کنعانی

امام جمعه بجنورد:

 والیت مداری و اخالص 
 دو ویژگی مهم 
بسیجیان است



 استاندار خراسان شمالی 
با رییس جمهور دیدار کرد

اسـتاندار خراسـان شـمالی بـا »آیـت اهلل سـیدابراهیم 
رییسـی« رییـس جمهور دیـدار و در خصوص مسـایل 

گوناگـون توسـعه اسـتان گفـت و گـو کرد. 
اسـتانداری  عمومـی  روابـط  از  اتفاقیـه  گـزارش  بـه 
خراسـان شـمالی، محمدرضا حسـین نژاد در این دیدار 
در خصـوص ایجـاد گـذر و بازارچـه مـرزی، مسـایل 
تقسـیمات کشـوری، سـاماندهی سـهمیه آرد و نـان، 
مشـکالت معـادن اسـتان و پیگیری تعهـدات صنایع و 
شـرکت های بـزرگ در سـفر رییس جمهور به اسـتان 

گفـت و گـو کرد.
پرداخـت تسـهیالت سـفر رییـس جمهـور،  پیگیـری 
مسـایل حـوزه آب، راه هـای روسـتایی و تامیـن دارو 
در اسـتان از دیگـر محورهـای گفـت و گوی اسـتاندار 

خراسـان شـمالی بـا رییـس جمهـور بـود.
ارمغـان سـفر رییـس جمهـوری بـه خراسـان شـمالی 
در دوم تیرمـاه سـالجاری، 12 هـزار میلیـارد تومـان در 
حـوزه عمـران بـود کـه ایـن میـزان 12 برابـر بودجـه 

است. اسـتان  یکسـال 
بـه  شـمالی  خراسـان  نفـری  میلیـون  یـک  اسـتان 
مرکزیـت بجنـورد، شـامل هشـت شهرسـتان بجنورد، 
شـیروان، اسـفراین، مانـه و سـملقان، راز و جـرگالن، 

فـاروج، جاجـرم و گرمـه اسـت. 
خراسـان شـمالی در سـال 83، پـس از تقسـیم اسـتان 
خراسـان بـه سـه اسـتان خراسـان رضـوی، شـمالی و 

جنوبـی در جغرافیـای سیاسـی کشـور پدیـدار شـد. 

 افزون بر یک میلیارد تومان 
 برای اصالح نقاط حادثه خیز 

خراسان شمالی تخصیص یافت 

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای خراسـان 
شـمالی گفـت: یـک میلیـارد و 100 میلیـون تومـان 
اعتبـار از محـل سـفر رییـس جمهـور بـرای اصـالح 
تخصیـص  اسـتان  جاده هـای  در  خیـز  حادثـه  نقـاط 
یافـت. محمـد مشـتری اظهـار داشـت: 210 میلیـارد 
تومـان اعتبـار در سـفر رییس جمهـور به اسـتان برای 
اصـالح نقـاط پـر تصادف جاده های اسـتان ابالغ شـد 
کـه پیـش بینی می شـود بـا اختصـاص ایـن اعتبارات 
نقـاط حادثـه خیـز در مـدت سـه سـال برچیـده شـود.

بـه گفتـه وی؛ امسـال 60 میلیـارد تومان اعتبـار برای 
اصـالح 61 نقطـه پرتصـادف جاده هـای اسـتان هزینه 
شـد.مدیرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای خراسـان 
شـمالی ادامـه داد: 107 نقطه حادثـه خیز در محورهای 
بزرگراهی، اصلی، فرعی و روسـتایی اسـتان شناسـایی 
شـد کـه 21 نقطـه از ایـن تعـداد در بزرگـراه ها اسـت 
کـه تاکنـون ایرادهای مهندسـی در 14 نقطـه برطرف 
شـد.وی اضافـه کـرد: همچنیـن 38 نقطـه پرتصـادف 
اسـتان در محورهـای اصلـی شناسـایی و 24 نقطه آن 
در طـی امسـال برچیده شـد و 48 نقطـه پرتصادف هم 
در راه هـای فرعـی اسـت کـه از ایـن تعـداد 14 نقطه 

شـد. برطرف 

امام جمعه بجنورد به تشریح ویژگی های 
گفت:  و  پرداخــت  بســیجی  فرهنــگ 
والیت مداری، اخــالص و مردمی بودن 

مهم ترین ویژگی های بسیجیان است.
حجت االسالم رضا نوری صبح دو شنبه 
در آئین بزرگداشــت هفته بســیج که در 
برگزار  مسجد دانشکده پرستاری بجنورد 
شــد، اظهار کرد: در دنیا چیزی به اســم 
امام  اما  فرهنگ بســیجی وجود نداشت 

خمینی آن را پایه گذاری کرد.
امــام جمعه بجنورد تصریح کرد: بســیج 
ابتدا تعریف جامعی نداشــت اما با تعاریف 
امامین انقالب و میدان هایی که از نقش 
آفرینــی بســیج دیدیم، فرهنــگ جامع 

بسیجی مشخص شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ادامه 
داد: اکنون فرهنگ بسیجی در کشورهای 
مختلف نیز رخنه کرده و این فرهنگ باید 
به ظهور امام زمان برسد تا از این طریق 

ظلم از بین برود.
وی اخــالص را نخســتین ویژگی این 

فرهنگ عنــوان کرد و افزود: در فرهنگ 
بسیجی دنیادپستی، مقام و ریاست طلبی 

معنا ندارد.
حجت االسالم نوری بیان داشت: شهدای 
مدافع حرم بــدون دریافت هیچ امتیازی 
دور از وطن و همسر و فرزند برای رضای 

خــدا جان دادند که این به معنی اخالص 
است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: بســیجی 
برای خدا کار می کنــد لذا اگر کرونا آمد، 
بسیجی حتی حاضر اســت افراد مرده را 

غسل دهد و به مردم خدمت کند

وی مردمــی بــودن را دومیــن ویژگی 
فرهنگ بسیجی دانســت و افزود: شهید 
آنطور  برای نجات جان مردمش  فهمیده 

جان خود را ارائه داد.
کرد:  خاطرنشان  نوری  االســالم  حجت 
بیش از همه در اغتشاشات اخیر بسیجیان 
غصــه دار شــدند زیرا هم بــرای فریب 
خوردگان ناراحت بودند هم با عده ای که 

بدتر از داعشی بودند مقابله می کردند.
وی افــزود: کجــای دنیا دیــده ایم که 
بــه خانه ای حمله کنند و البســه افراد را 
به نمایــش بگذارند؟ در ایــن میدان نیز 

بسیجیان بیش از همه شهید می شوند.
امام جمعه بجنورد تاکید کرد: کســی که 
از منافقان حمایت کند و باعث خوشحالی 
تجزیه طلبان، صهیونیست ها، آمریکایی ها 
و… شود، باید پاســخگوی خون شهدا 
باشد.وی در پایان والیت مداری را دیگر 
ویژگی مهم بســیج توصیف کرد و گفت: 
بســیجیان والیت مــداری را از حضرت 

عباس )ع( فرا می گیرند.

امام جمعه بجنورد:

والیت مداری و اخالص دو ویژگی مهم بسیجیان است 
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ابوالقاســم اکبری با بیان اینکه ســرانه 
فضای آموزشی در استان خراسان شمالی 
با میانگین کشــوری برابر اســت، گفت:  
سرانه فضای آموزشی در شهرستان های 
خراســان شــمالی تفاوت دارد و ضعیف 
ترین ســرانه فضای آموزشــی اســتان 
مربوط به شهرســتان بجنورد مرکزاستان 
اســت.بجنورد ضعیف ترین سرانه فضای 
آموزشــی خراسان شــمالی را دارد/ 12 
فضای آموزشــی مرکز اســتان کاربری 

مدیرکل  اکبری،  دارند.ابوالقاســم  اداری 
آموزش و پرورش خراســان شمالی پیش 
از ظهرروز دوشنبه  در بیست و چهارمین 
جشــنواره خیران مدرسه ســاز خراسان 
شــمالی اظهار داشت: خیران مدرسه ساز 
جمعی از نیکوکاران هستند که با ساختن 
و بازسازی مدارس، بار سنگینی از دوش 
آموزش و پرورش برداشتند و امید را برای 

دانش آموزان به ارمغان آوردند.
وی ادامه داد: در سال 92 تعداد 159 هزار 

دانش آموز در خراســان شمالی تحصیل 
داشتند که امســال این تعداد با رشد 31 
هــزار نفری بــه 190 هــزار دانش آموز 
رسیده اســت.اکبری اضافه کرد: میانگین 
فضای آموزشی خراسان شمالی به صورت 
ظاهری با میانگین کشوری برابر است اما 
عقب ماندگی هایی در رسیدن به جایگاه 
مطلوب کشوری و ســرانه 8.5 متر مربع 

دارد.
وی با اشــاره بــه اینکه ســرانه فضای 

آموزشــی در شهرســتان های خراسان 
شــمالی تفــاوت دارد، گفت: متاســفانه 
ضعیف ترین سرانه فضای آموزشی استان 

مربوط به مرکز خراسان شمالی است.
اکبری بیان داشت: در حال حاضر از  12 
مدرســه و فضای آموزشی مرکز خراسان 
شــمالی برای فضای اداری مورد استفاده 
قرار گرفته و از حدود 210 کد مدرسه در 
مرکز اســتان 194 مدرسه به صورت دو 

نوبته فعالیت دارند.

داروخانه های  در  بیوتیک  آنتی  کمبود 
خراسان شمالی برطرف شد

علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
سهمیه  گفت:  شمالی  خراسان  پزشکی 
وزارت  سوی  از  بیوتیک  آنتی  داروی 
به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
استان اختصاص یافت و اکنون کمبودی 
در داروخانه های زیر نظر دانشگاه علوم 

پزشکی استان وجود ندارد.
داشت:  اظهار  وکیلی  علی  سید  دکتر 
خراسان شمالی با ورود به پیک آنفلوانزا 
در هفته های گذشته با مشکالتی مواجه 
بود که با شروع توزیع منظم آنتی بیوتیک 
ها در روزهای اخیر این مشکل در حوزه 

مدیریت  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شد.

داروهای  تهیه  اینک  افزود:  وی 
آنتی بیوتیک با نسخه پزشک در استان به 
راحتی انجام می شود و مشکلی در این 

خصوص وجود ندارد.
پیگیر  وجود  این  با  داد:  ادامه  وکیلی 
استان  در  بیوتیک  آنتی  سهمیه  افزایش 

و توزیع آن در بین داروخانه ها هستیم.
از  شهروندان  اینکه  بر  تاکید  با  وکیلی 
اجتناب  بیوتیک  آنتی  خودسرانه  مصرف 
کنند، گفت: با وجود این که کارشناسان 
مصرف  به  نسبت  بارها  بهداشتی 
بیوتیک  آنتی  جمله  از  داروها  خودسرانه 

ها هشدار داده اند اما بسیاری از افراد با 
شروع کوچک ترین عالیم بیماری مانند 
سرماخوردگی ساده به مصرف خودسرانه 
بدون  آورند،  می  روی  ها  بیوتیک  آنتی 
آگاه  آن  ناپذیر  جبران  عواقب  از  آنکه 
باشند.وی اضافه کرد: آنتی بیوتیک نمی 
تواند تمام عفونت ها را درمان کند و فقط 
که  رود  می  کار  به  هایی  عفونت  علیه 
توسط باکتری ها، قارچ ها و انگل ها به 
بیماری  درمان  برای  و  باشد  آمده  وجود 
و  سرماخوردگی  مانند  ویروسی  های 

آنفلوآنزا موثر نیست.
معاون غذا و دارو خراسان شمالی عنوان 
کرد: در واقع تنها پزشک می تواند از بین 

انواع مختلف آنتی بیوتیک ها نوع موثر بر 
بیماری های مختلف را تشخیص و تجویز 
قدرتمندی  داروهای  بیوتیک ها  کند.آنتی 
باکتریایی  عفونت های  با  که  هستند 
مبارزه می کنند اما گاهی به دلیل مصرف 
بیشتری  مشکالت  بروز  سبب  نادرست 
پزشکان  می شوند.اکثر  بیمار  برای 
دارو  نادرست  یا  نابجا  استفاده  معتقدند 
می تواند منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی 
را در پی  شود و عوارض جبران ناپذیری 

داشته باشد.
هشت  در  داروخانه  واحد   108 اینک 
نفری  هزار   863 استان  شهرستان 

خراسان شمالی فعالیت دارند.

رئیس کل دادگســتری خراسان شمالی 
از آزادی 9 نفر دیگر از بازداشت شدگان 

اغتشاشات اخیر در استان خبر داد.
به گــزارش اتفاقیه  به نقــل از روابط 
عمومی دادگســتری کل استان، حجت 
االسالم والمســلمین رضا براتی زاده با 
اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه 
که در پی پیروزی تاریخی و غرورآفرین 
تیم ملــی فوتبال ایران صادر شــد، از 
بازداشت شدگان  پرونده  مجدد  بررسی 
اغتشاشات اخیر در استان و آزادی 9 نفر 

دیگر از این متهمان خبر داد.

وی بــا بیان اینکه متهمــان مذکور به 
علت دارابودن شــرایط قانونی، مشمول 
موردنظر شــده  تخفیفات  و  ارفاقــات 
اند، اظهار کــرد: عوامل اصلی، صحنه 
گردانان، محرکین و مسبین اغتشاشات 
و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء 
بــه اموال عمومی و خصوصی آســیب 
زده اند از شــمول این ارفاقات قانونی 

مستثنی هستند.
در پــی پیــروزی شــورانگیز و بازی 
غیرتمندانه ملی پوشان تیم ملی فوتبال 
کشــورمان در برابر تیم ملــی فوتبال 

کشور ولز و شعف و شادمانی پدیدآمده 
در سراسر ایران اسالمی و تجلی و تبلور 
روح جمعی و اتحاد و همبســتگی ملی، 
حجت االســالم والمســلمین محسنی 
اژه ای رئیــس قوه قضائیــه به مراجع 
و مراکــز ذی ربط قضایی دســتور داد 
به شــکرانه عنایت پروردگار و مسرت و 
سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی 
فوتبال جمهوری اسالمی ایران، نسبت 
به آن دســته از زندانیان که شــرایط 
بهره منــدی از ارفاقــات قانونی را دارا 
نهایت مساعدت و معاضدت  می باشند، 

انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت 
آن ها به آغوش گرم خانواده های شــان 

در اولین فرصت ممکن فراهم شود.
البته در دســتور رئیس دســتگاه قضا 
تصریح شــده اســت کســانی که در 
قضایــای اخیر مرتکب جنایت شــده، 
مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح 
کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند 
و قــرآن را ســوزاندند، قابل اغماض و 
بخشش نیســتند و تأکید این است که 
برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات 

اخیر، هیچ جای ارفاقی وجود ندارد.

بجنورد ضعیف ترین سرانه فضای آموزشی خراسان شمالی را دارد 

کمبود آنتی بیوتیک در داروخانه های خراسان شمالی برطرف شد

در پی دستور اژه ای؛

۹ زندانی حوادث اخیر در خراسان شمالی آزاد شدند



مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی:

۱۱ درصد مدارس خراسان شمالی 
فرسوده هستند

امین فالح کوشکی با بیان اینکه در جهت استاندارد سازی مدارس 
ناایمن در خراســان شمالی مدارس خشــت و گلی، سنگی برچیده 
و سیســتم های گرمایشی استاندارد شــده اند، گفت: همچنان 11 
درصد از مدارس خراسان شمالی با 800 کالس درس فرسوده اند .

 امین فالح کوشــکی، مدیرکل نوســازی مدارس خراسان شمالی 
صبح دیروز در بیســت و چهارمین جشــنواره خیرین مدرسه ساز 
خراسان شمالی اظهار داشت: جشنواره خیران مدرسه ساز با رویکرد 
تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی در حالی آغاز شــد و طی یک 
ســال اخیر تعهدات خیران مدرسه ساز به بالغ بر 440 میلیارد ریال 

رسیده است.
وی با اشــاره بــه اینکه بیش از 50 درصد پــروژه های آموزش و 
پــرورش که در مهرماه ســال جاری به بهره برداری رســیدند، با 
مشارکت خیران بوده است، گفت: در آغاز سال تحصیلی جاری 58 
پروژه با 223 کالس درس در ســطح استان با اعتباری بالغ بر یک 

هزار و 530 میلیارد تومان افتتاح شد.
فالح کوشــکی اضافه کرد: در حال حاضر 52 پروژه با 208 کالس 
در دست اقدام اســت که 74 میلیارد تومان تامین اعتبار برای این 

پروژه ها با تعهد خیران انجام شده است.
مدیرکل امور نوسازی مدارس خراسان شمالی اضافه کرد: علی رغم 
تمام تالش ها و توجه در جهت زیرساخت های آموزش و پرورش 
با کمک خیران و افزایش سرانه فضای آموزشی از 4.7 مترمربع به 
5.3 متر مربع همچنان در مرکز اســتان سرانه فضای آموزشی 4.3 
متر مربع است که نیازمند احداث 53 هزار مترمربع برای رسیدن به 

میانگین کشوری هستیم.

رئیـس اداره حفاظـت و مدیریـت حیات وحـش اداره 
کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان شـمالی از وجود 
6 گونـه حیـات وحـش در معـرض انقـراض در ایـن 

اسـتان خبر داد.
بهـروز جعفـری اظهـار کـرد: برخـی گونـه هـای در 
معـرض تهدیـد و انقـراض جانـوری بر اسـاس طبقه 
بنـدی فهرسـت قرمـز اتحادیـه بین المللـی حفاظـت 
)IUCN( در سـال 2017 در خراسـان شـمالی زیست 
مـی کننـد کـه تعـدادی از گونـه هـا در گروه آسـیب 
پذیـر، برخی در گـروه معرض خطر انقـراض و برخی 

نیـز در گـروه بحرانـی قـرار دارند.
وی گفـت: از میان پسـتانداران موجود در این اسـتان 

گونـه پلنـگ در معرض خطر انقـراض قرار دارد.
عقـاب  نیـز  پرنـدگان  میـان  از  جعفـری  گفتـه  بـه 
صحرایـی، زرد پـره سـینه، زرد، باالبـان و کرکـس 
مصـری در گـروه در معـرض خطـر انقـراض قـرار 

گرفتـه انـد.
وی بـه گونـه های حیاتی وحشـی که در این اسـتان 
در گـروه آسـیب پذیـر نیـز قرار گرفتـه اند نیز اشـاره 
کـرد و افـزود: قـوچ و میـش، کل و بـز، آهـو و زرده 
بر از پسـتاندارانی هسـتند که در معرض آسـیب قرار 

دارند.
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: عـالوه بـر آن عقـاب 
شـاهی، عقـاب دریایـی پـاالس، هوبره، میـش مرغ، 
هـای  گونـه  از  معمولـی  قمـری  خـاوری،  فاختـه 
پرندگانـی هسـتند کـه در ایـن اسـتان در معـرض 

آسـیب قـرار گرفتـه انـد.
بـه گفته وی الک پشـت آسـیایی از گونـه خزندگان 
و زرده پـر )اورنـج( از گونـه ماهی ها نیـز در گروه در 

معرض آسـیب قـرار دارند.
رئیـس اداره حفاظـت و مدیریـت حیات وحـش اداره 
بـا  زیسـت خراسـان شـمالی  کل حفاظـت محیـط 
بیـان اینکـه بـر اسـاس طبقـه بنـدی فهرسـت قرمز 
اتحادیـه بین المللـی حفاظـت )IUCN( گونـه هایـی 
نیـز در گـروه بحرانـی قـرار دارنـد، بیـان کـرد: در 
خراسـان شـمالی گونـه یـوز در مرحلـه بحرانـی قرار 

اسـت. گرفته 
وی در ادامـه بـا اشـاره به اینکه در مجمـوع خطراتی 
کـه در حال حاضـر گونه های جانـوری را تهدید می 
کنـد را مـی تـوان به دو دسـته تقسـیم کـرد و گفت: 
یکـی از ایـن خطـرات، عوامـل ناشـی از فعالیت های 
انسـانی اسـت کـه از مهمتریـن آن هـا می تـوان بـه 
تخریـب زیسـتگاه حیـات وحـش و جزیره ای شـدن 

آنهـا در اثـر سـاخت وسـازهای بـی رویـه و توسـعه 
سـکونتگاه ها، احـداث جـاده هـا  و راه هـا، برداشـت 
بـه  جنگل هـا  و  مراتـع  تبدیـل  معـادن،  رویـه  بـی 
اراضـی  کاربـری  تغییـر  و  کشـاورزی،  زمین هـای 
در پـروژه هـای عمرانـی، آتـش سـوزی جنگلهـا و 
مراتـع و اشـاره کرد.بـه گفتـه وی حضـور دام بیـش 
از ظرفیـت در زیسـتگاه ها، عـدم رعایـت تعـادل دام 
و مرتـع )چـرای بـی رویـه دام(، افزایش سـالح های 
شـکاری و ضعـف قوانیـن )جرائـم تعیین شـده برای 
برخـورد قانونـی بـا شـکار غیـر مجـاز از بازدارندگی 
الزم برخـوردار نیسـتند( از دیگـر عوامـل تاثیـر گذار 
اسـت.وی گفـت: عـدم توجـه بـه آمـوزش عمومـی 
در جهـت شـناخت ارزش هـای حیـات وحـش عـدم 
آگاهـی مـردم از ارزش انـواع گونـه هـای جانوری و 
مشـارکت کم جوامع محلـی در حفظ آن ها، اسـتفاده 
بـی رویـه از منابـع آب و کاهـش سـطح منابـع آبـی 
سـطحی و زیر زمینی و خشـکی تاالب هـا، تصادفات 
جـاده ای کـه متاسـفانه در برخـی از گونـه هـا نظیر 
یـوز ایرانـی بیشـترین درصـد کاهـش جمعیـت ایـن 
گونـه ارزشـمند را در بیـن عوامل دیگر داشـته اسـت 
نیـز خطراتـی بـوده کـه ناشـی از فعالیـت انسـان ها 

گونـه هـای حیـات وحـش را تهدیـد مـی کند.
جعفـری بـا بیـان اینکـه عوامـل طبیعـی گونـه های 

حیـات وحـش را در معـرض خطـر قـرار مـی دهـد، 
بیـان کـرد: خشکسـالی های متنـاوب، شـیوع انـواع 
جامعـه  عملکـرد  نتیجـه  بیشـتر  اگرچـه  بیماری هـا 
بشـری می باشـد امـا عوامـل محیطـی در پیدایـش 
چـون  بیماری هایـی  و  دارد  نقـش  آن  گسـترش  و 
پرنـدگان، طاعـون نشـخوار  آنفلوانـزای فـوق حـاد 
کننـدگان، هاری، تـب برفکی ، شـاربن و .....از جمله 

عواملـی طبیعـی خطـر سـاز هسـتند.
وی توضیـح داد: اکنـون 51 گونـه پسـتاندار معـادل 
25.9 درصـد از کل پسـتانداران ایـران، 180 گونـه 
پرنـده معـادل 33.3 درصد از کل پرنـدگان ایران، 52 
گونـه خزنـده معـادل 23.2 درصـد از کل خزنـدگان 
ایـران و 4 گونـه دوزیسـت کـه 20 درصـد از کل 
دوزیسـتان ایـران را شـامل می شـود در این اسـتان 

دارند. زیسـت 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  1401/4213 و 1401/4214 مورخ 1401/08/21 پرونده کالســه 1401/129 و 
1401/130 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد 
هاشــمی  فرزند میرعبداله و محسن رضائی فرزند عبدالحسن بالسویه هر کدام در سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 207.71 متر مربع از پالک شماره 155 اصلی واقع در اراضی 
کهنه کند خراسان شمالی بخش 2 حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی شهرداری 
بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض. دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
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مهندسی شیمی دانشگاه بجنورد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزانهم صبح استان
خراسان شمالی

میز خبر
حسین رونقی با قید وثیقه آزاد شد

حســب دســتور رئیس قوه قضاییه یک فعال سیاسی و 
یــک نوازنده که طی هفته های گذشــته در پی اتفاقات 
اخیر کشــور بازداشــت شــده بودند، آزاد شدند.ساعاتی 
پس از صدور دســتور رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که 
نســبت به آن دسته از زندانیان که شــرایط بهره مندی 
از ارفاقات قانونی را دارا می باشــند، نهایت مســاعدت و 
معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشــت آنها 
به آغوش گرم خانواده های شــان در اولین فرصت ممکن 
فراهم شود، اخبار حاکی از آزادی برخی بازداشت شدگان 
است. حســین رونقی یکی از افرادی که اخیراً بازداشت 
شــده بود با تبدیل قرار بازداشت موقت و سپردن وثیقه 
از زندان آزاد شــد. خانواده رونقی با انتشار تصاویری در 
فضای مجازی این خبر را تایید کرد. همچنین شــنیده ها 
در فضــای مجازی، حاکی از آن اســت که وریا غفوری 
بازیکن تیم فوالد خوزســتان هم که پنجشنبه بازداشت 
شده بود، آزاد شده اما این خبر از سوی هیچ نهاد رسمی 

این بازیکن تایید نشده است.
قاضی پور: نامزدی که با رای کمتر از یک بیستم واجدان 

شرایط رای به مجلس رفته، نماینده مردم نیست
نادر قاضی پور در گفت وگو با نامه نیوز درباره قوه مسئول 
پاســخگویی به مردم گفت: نمایندگان مجلس و رئیس 
جمهور با رأی مردم انتخاب می شوند و هر دو باید جوابگو 
باشند. آقای رئیسی وعده داده است اما نمایندگان بیش از 
رئیس جمهور زمان انتخابات در حوزه های انتخابیه شان 
وعــده دادند. آنها مردانه جلوی آینه بایســتند و صحبت 
های خودشــان را زمان انتخابــات مجلس مرور کنند و 
بگویند چند درصد آن وعده ها محقق شــده است. همه 
ما مسئول هستیم، حتی من نادر قاضی پور بازنشسته در 

این اوضاع آشفته سهیم هســتم. همه باید بدون استثنا 
پاسخگو باشیم و خبرنگاران و رسانه ها مسئول هستند، 
مســئوالن را با پیگیری وعده های عملی نشده شان به 
چالش بکشــند. اینکه مجلس تــوپ را به زمین دولت و 
دولت توپ را به زمین مجلس می اندازد کار بســیار بدی 
اســت. اگر عملکردمان در زمان مسئولیت مناسب نبود، 
باید مرد باشــیم و از مردم عذرخواهی کنیم. این نماینده 
ادوار مجلس با اشــاره به مشارکت کم مردم در انتخابات 
اظهار کرد: وقتی نامــزدی در انتخابات مجلس با کمتر 
از یک بیســتم آرا به مجلس راه پیدا می کند، دیگر نمی 
توان نامش را نماینده مردم گذاشت. نماینده واقعی مردم 
کســی اســت که در زمان انتخابات 50 درصد به عالوه 
یک آرا را کســب کند تا مردم او را واقعا نماینده خود در 

مجلس بدانند.

»مهدی امیرپور« روزنامه نگار ورزشی بازداشت شد
مهدی  امیرپور از روزنامه نگارهای حوزه ورزشــی ایران 
بازداشت شد. صدف فاطمی همسر مهدی امیرپور امروز 
از بازداشــت او خبــر داد. خانم فاطمــی اعالم کرد که 
مهدی امیرپور ساعتی پس از بازداشت در تماسی تلفنی 
از انتقالــش به زندان اوین خبــر داده. مهدی امیرپور از 
روزنامه نگارهای با ســابقه ورزشی ایران است که سابقه 

همکاری با شرق، سازندگی و آی اسپرت را دارد./فرارو
جنجال در مجلس درباره حوادث »مهاباد«

نماینــده مهاباد در صحن علنی امروز در تذکر شــفاهی 
خود گفت: آقای رئیسی و وزیر کشور باید پاسخگو باشند 
و پیگیری کنند چه کســی تیر جنگی به مردم شــلیک 
کرده اســت. جالل محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس 
شــورای اسالمی، در جریان جلسه علنی امروز مجلس و 

در تذکــری به رئیس جمهوری و وزیر کشــور، گفت: در 
اعتراضات مردمی مهاباد و شــهر های کردنشین 13 نفر 
بر اساس آمار رســمی، و بر اساس آمار غیر رسمی 105 
تن کشته شده اند. او ادامه داد: آقای رئیسی و وزیر کشور 
باید پاسخگو باشند و پیگیری کنند چه کسی تیر جنگی 
به مردم شلیک کرده است. او ادامه داد: به جای پیگیری 
و احقاق حق و حقوق مردم مناطق کردنشین در دستگاه 
قضایی، در همان دســتگاه قضایی علیه من نماینده که 
پیگیر این ماجرا ها بودم، شــکایت شــده است. نماینده 
مهابــاد در مجلس در ادامه افزود: لشکرکشــی و امنیتی 
کردن مهاباد و شهر های کردنشین، دستگیری شهروندان 
عادی، هجوم شــبانه به منازل مسکونی، تخریب وسایل 
مردم، نوشتن شــعار روی دیوار های داخلی ساختمان ها، 
چک کردن وســایل شــخصی مردم و ایجاد ایست های 
بازرسی متعدد ورودی شــهر های کردنشین مانند اوایل 

انقالب، چه مفهومی دارد؟
او بــا اشــاره بــه اینکه در چنــد روز گذشــته به دلیل 
برخورد خشــن در این مناطق و کشــته شدن کولبران و 
سوخت بران از وزیر کشــور در کمیسیون شورا ها و امور 
داخلی سوال پرسیدم، ولی از پاسخ های وزیر قانع نشدم، 
گفت: اما آقای جوکار رئیس کمیســیون به بنده می گوید 
سوال شــما را به صحن نمی فرستم وقتی می گویم چرا، 
می گوید »برو به رئیس شــکایت کن«؛ کجای آیین نامه 
آمده که رئیس کمیســیون می تواند سوال ملی نماینده را 
به صحن نفرســتند؟ چرا باید از ســردار جوکار به سردار 
قالیباف شکایت ببرم؟ در ادامه جلسه محمدصالح جوکار 
رئیس کمیســیون شورا های مجلس با استفاده از بند 75 
آیین نامه داخلی مجلس در پاســخ به جالل محمودزاده 
گفت: ایشــان دو سوال در کمیســیون مطرح کردند که 

یکی دربــاره کولبــری و کولبران بــود و نهایتا به این 
جمع بندی رســیدیم که ظرف مدت یک ماه وزریر کشور 
بازرسانی به منطقه اعزام کند و بررسی کنند و در صورتی 
که مشــکلی در این زمینه بود، حل کنند و اگر حل نشد 

مجددا در کمیسیون با حضور وزیر مطرح شود.
او افزود: ســوال دوم درباره مرگ خانم مهسا امینی بوده 
که مطرح کردند با توجه به اینکه گزارش کمیسیون منتج 
از بررســی و مطالعات میدانی بود و در صحن نیز قرائت 
شد، سوال ایشان موضوعیت نداشت، چون در آن گزارش 
بــه ملت ایران توضیح دادیم. این نماینده مجلس در اداه 
بــا بیان اینکه »این کشــور متعلق به مردم اســت؛ چرا 
نمی گذارید آرامش به مردم برســد و ایجاد دغدغه خاطر 
برای مردم کنید«، گفت: باید پاسخ به مردم داد؛ اینکه در 
آتش اغتشاشــات و خشونت و فتنه بدمیم، به نفع کشور 
و ملت نیســت؛ مردم انتظار دارند نمایندگان مشــکالت 
را حل کنند؛ نه اینکه به رســانه های بیگانه ی سعودی، 
انگلیس، منافقین و... خوراک داده شــود. او با اشــاره به 
اینکه ناامنی به اقتصاد کشور آسیب زده است، ادامه داد: 
امروز بایــد خدمتگزاری به مردم را اثبات کنیم؛ برخی از 
روی احساسات حرف هایی می زنند که عامه مردم دنبال 
این ها نیســتند. نباید در داخل مجلس شــورای اسالمی 
بیاییم به هر صورتی مساله ای را طرح و فتنه برپا کنیم و 

نگذاریم مردم به آرامش برسند.
سکه کانال تاریخی ۱۷ میلیون تومان را فتح کرد 

محمد کشــتی آرای کارشناس ارشــد بازار طال و سکه 
گفت: امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با افزایش نرخ به رقم بی ســابقه 17 میلیون و 50 
هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم هم به 16 میلیون و 

100 هزار تومان رسید.


