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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

خبر

بازگشت به خانه اول پس از  3ازدواج ناموفق

طی  9ماه در استان اتفاق افتاد

هیچ مهری به مهر پدر نمی رسد

جان باختن  52راکب موتورسیکلت
آگاهی -طی  9ماه امسال 52 ،راکب موتورسیکلت در استان بر اثر
سوانح رانندگی جان باختند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال
قبل  20درصد کاهش داشت .مدیرکل پزشکی قانونی خراسان
شمالی با بیان این مطلب افزود :از مجموع  52راکب جان باخته
در سوانح ترافیکی استان  30نفر در گروه سنی زیر  40سال قرار
دارند .دکتر «سلحشور» با اشاره به اهمیت استفاده از کاله ایمنی
در کاهش تعداد جان باختگان سوانح موتورسیکلت اظهارکرد:
 65درصد از راکبان فوت شده طی این مدت بر اثر ضربه به سر و
عوارض ناشی از آن مانند شکستگی جمجمه و خون ریزی مغزی
جان باختند.

تلنگر

ورود قاتل خاموش به منازل با
دودکش مشترک
اســتــفــاده از دودکــــش مــشــتــرک در مجتمع هـــای مسکونی
تهدید جــدی بـــرای ســاکــنــان اســت و احــتــمــال نشت گــاز مونو
کسید کــربــن در طبقات ساختمان وجـــود دارد بــه عبارتی
قــاتــل خــامــوش بــا دودکــــش مــشــتــرک وارد مــنــازل مــی شــود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی بجنورد در این باره گفت :متاسفانه
در سال های گذشته در تعدادی از مجتمع های مسکونی به طور
غیر استاندارد از دودکــش هــای مشترک استفاده شــده است.
«مجید گریوانی» با اشاره به این که امکان خطر گاز گرفتگی برای
ساکنان این مجتمع ها وجود دارد ،افزود :در مواردی که از دودکش
مشترک استفاده می شود ،در واحد هایی که وسیله گرمایشی
روشن نیست ،احتمال نفوذ گاز مونوکسید کربن بسیار زیاد است.
این مقام مسئول تصریح کرد :از ابتدای سال  92تمام ساخت و
سازها با نظارت کارشناسان پیشگیری آتش نشانی است و موارد
خطرآفرین و خطر ساز تحت هیچ شرایطی مورد پذیرش آن ها قرار
نمی گیرد.

حکم قانونی فرار از پرداخت مهریه
مطابق مــاده  21قــانــون نحوه اج ــرای محکومیت هــای مالی،
انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار
از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون
کافی نباشد ،موجب حبس تعزیری به مدت شش ماه تا دو سال
یا پرداخت جزای نقدی به مبلغ  20تا  80میلیون ریال یا جزای
محکومبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی
نقدی معادل نصف
ٌ
ٌ
منتقلالیه(کسی که اموال به نام او شده است) با علم به موضوع
که
اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است .در این صورت عین
آن مال و در صورت تلف یا انتقال ،مثل یا قیمت آن از اموال انتقال
گیرنده به عنوان جریمه دریافت و محکومٌبه از محل آن استیفا
خواهد شد .باید توجه کرد استناد به ماده مذکور وقتی است که
حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده باشد و باقی
مانده اموال وی کفاف بدهی او را ندهد.

صدیقی
برای به دست آوردن خوشبختی ،پشت سر
هم فــرار می کــرد امــا جز ســراب چیزی در
انتظارش نبود .از یک چاله بیرون و در چاه
دیگری فرود می آمد .زندگی اش همچون
دنــدان هایش سیاه و کدرشده اســت .پیچ
های خطرناکی را به واسطه کــردار بد در
زندگی اش پشت سر گذاشته و هر بار به ته
دره سقوط کرده است .زن جوان با اشاره
به زندگی مه آلــودش می گوید :خانه مان
آتشفشان اختالفات بود و پدر و مادرم مدام
با هم جنگ می کردند .پدرم با من خیلی
بدرفتاری می کــرد و بــرای جبران کمبود
مهر و محبت در مسیر مدرسه با یک پسر
غریبه آشنا شدم .مدتی یکدیگر را در مسیر
مدرسه مالقات می کردیم تا این که پدرم که
مسافرکش بود در خیابان مچم را گرفت و
روزگارم تیره و تار شد .پسر غریبه فرار کرد و
پدرم من را به خانه برد و کتک جانانه ای زد.
قــرار شد شب با مــادرم تنبه و حتی داغم
کنند و از همه بــدتــر ســر و ابــروهــایــم را
بتراشند تا دیگر روی نگاه کردن به کسی
را در خیابان نداشته بــاشــم 13 .سال
بیشتر نداشتم که از ترس تنبیه خانواده ام
با لباس مدرسه پا پرهنه از خانه فرار کردم
تا از عذابی که قرار بود بر سرم فرود بیاید
در امان بمانم .بی هدف خودم را به حاشیه
شهر رساندم و با یک پیرمرد که من را یاد
پدربزرگم می انداخت آشنا شدم و به خانه
اش رفتم .روز بعد زمان امتحان به مدرسه
رفتم و دوباره به خانه پیرمرد برگشتم.
پیرمرد وقتی حال و روزم را دید من را به
خانه مان برد و تحویل پدرم داد .شب پدرم
کاری با من نداشت اما از نگاه هایش معلوم
بود که به شدت از من کینه به دل دارد.
سخت گیری های پــدرم دو چندان شد و
در مسیر مدرسه مرا تحت نظر داشت .این
گونه درس خواندن من مدتی ادامه داشت
تا این که روزی پسر غریبه را پیدا کردم و با
عجله از مدرسه خارج شدم تا با او مالقات
کنم .همین ماجرا باعث شد مدیر مدرسه
به من شک کند و یک نفر را برای مراقبت

از من بگذارد اما من او را قال گذاشتم و
به خانه برادر پسری که به او عالقه داشتم
رفتم .از سر کنجکاوی موقع خارج شدن از
خانه عکس زن برادر آن پسر را برداشتم.
روز بعد وقتی به مدرسه رفتم مدیر من
را خواست و پرسید روز قبل کجا رفتم و
من عکس زن غریبه را به او نشان دادم و
گفتم پیش دوستم رفته بــودم ولــی چون
سن و ســال مــان به هم نمی خــورد مدیر
مدرسه به من شک کرد و گفت باید پیش
پدرم برویم و با گرفتن یک آژانس به سوی
خانه راه افتادیم .هنوز چند کوچه به خانه
مان مانده بود که به دروغ خانه ای را به او
نشان دادم و پشت سرش حرکت کردم .در
یک لحظه کیف مدرسه ام را انداختم و پا
به فرار گذاشتم و پیش پسر مورد عالقه ام
رفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم اما او
از ترس پدرم به من بی محلی کرد و ناپدید
شد .از ترس عواقب برخورد پدرم به خانه
برنگشتم و با در پیش گرفتن مسیر شهری
دیگر خودم را داخل چاه انداختم و حیثیت
ام بر باد رفت.
بعد از رسیدن به مقصد مدتی بی هدف در
خیابان ها سرگردان بودم تا این که در یک
مسافرخانه مشغول به کار شدم .روزی بعد
از اتمام کار زمانی که به خیابان رفته بودم
در یک کوچه با یک پسر هم سن و سال
خودم که سرنوشتی مشابه من داشت آشنا

شدم و از سر دلسوزی و بدون این که حتی
اسمش را بدانم به خاطر این که زیر باران
خیس نشود چــادرم را روی او انداختم و
سر همین ماجرا ماموران به ما شک کردند
و گیر افــتــادم .بعد از مدتی آزاد شــدم و
مستقیم به زادگاهم برگشتم و سراغ پسری
که با او دوست بودم رفتم اما اثری از او پیدا
نکردم .بعد از آن سراغ پسری که در مسیر
مشهد با او آشنا شده بودم رفتم و سرنوشتم
تغییر کرد .پسر هوس ران با کمک دوستش
من را چند روز در خانه زندانی کردند و به
شدت مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند.
بعد از گذشت چند روز از زندانی شدنم با
پیگیری پــدرم و با کمک پلیس از چنگال
گرگ های درنــده خالص شدم و آن ها به
زندان افتادند .خانواده ام که از من ناامید
شده بودند به زور مرا به عقد یک مرد کم
ذهــن درآوردنــــد و بیش از گذشته مــورد
تمسخر فامیل و دوستان قرار گرفتم .وقتی
دیدم پدرم حاضر به جدایی من از مرد کم
ذهن نیست از خانه فرار کردم و دوبــاره به
شهری دیگر رفتم .مدتی خانه مردان هوس
ران بودم تا حداقل یک سر پناه داشته باشم.
بعد از چند ماه زمانی که به شهرم برگشتم در
خیابان با خانواده شوهرم برخورد کردم و آن
ها به زور من را به خانه بردند و بعد از آن پدرم
با زنجیر به جانم افتاد.
از شوهر اولم جدا شدم و مدتی در خانه

پـــدرم زنــدانــی بــــودم و مـــدام کــتــک می
خــوردم .دوبــاره در یک فرصت مناسب از
روی دیــوار فــرار کــردم و در خیابان با یک
مرد مسافرکش که دو برابر من سن داشت
آشنا و صیغه او شدم .شوهر دومم به شدت
دروغــگــو بــود و بــا زن هــای زی ــادی رابطه
داشــت .از او صاحب یک دختر و بعد از
مدتی جدا شدم .به ناچار بچه را به مادرم
سپردم تا مدتی او را نگه دارد اما او به جای
پرستاری در نبودم فرزندم را به شوهر دومم
داده بود.
شوهر دومم به جای نگهداری از بچه او را در
قبال دریافت مبلغی به یک خانواده فروخته
بود و با هزار بدبختی شماره تلفن خریدار بچه
را پیدا کردم .چند مرتبه فرزندم را از نزدیک
دیدم اما بعد از مدتی آن خانواده حاضر نشدند
بچه ام را ببینم تا این که از آن ها شکایت کردم
و او را پس گرفتم .در مدتی که از بچه ام دور
بــودم به شــدت افــســرده و به سمت مصرف
مواد صنعتی شیشه و کریستال کشیده و در
منجالب افیون گرفتار شدم.
به خاطر آزار و اذیت های شوهر دومم قصد
تالفی داشتم و به جاسازی مــواد در خانه
اش اقدام کردم که دستم رو شد و به  5سال
زندان محکوم شدم.
بعد از گذراندن  3سال حبس با تخفیف از
زندان آزاد شدم .بعد از مدتی با یک نفر دیگر
آشنا شدم و با او ازدواج کردم و از او صاحب
یک دختر شدم .شوهر سومم مرا به خاطر
مصرف مواد صنعتی تحت فشار قرار می داد
و خودش مواد سنتی مصرف می کرد.
یک روز با برداشتن بچه از خانه او فرار کردم
و به خانه دوستم رفتم .به ناچار برای امرار
معاش بچه ام را برای گدایی با خودم همراه
می کردم تا مردم به من کمک کنند و پولی
را که از این راه به دست می آوردم با دوستم
تقسیم می کردم.
مدتی به این منوال گذشت تا این که از در به
دری خسته شدم.
پــدرم دوبــاره من را پیدا کرد و به کمک او
به کمپ آمدم تا بعد از پاکی راه درستی را
درپیش بگیرم      .

زمان کوتاه شده اعالم
نتیجه سم شناسی

بــا تأیید صالحیت انــجــام آزمــایــش هــای سم
شناسی در آزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان
شمالی و استقالل این آزمایشگاه از این پس
اطاله دادرسی پرونده های قضایی که به انجام
آزمایشات سم شناسی نیاز دارند از حدود  4ماه
به  15روز کاهش می یابد .مدیرکل پزشکی
قانونی خــراســان شمالی با بیان ایــن مطلب
افزود :با تالش ها و پیگیری های صورت گرفته
از ســوی پزشکی قانونی استان و مساعدت
های استانداری ،فضای آزمایشگاهی پزشکی
قانونی استان طی امسال از  17به  600متر
مربع افزایش یافت و از روز چهارشنبه هفته
گذشته صالحیت آزمایشات سم شناسی در
آزمایشگاه استان مورد تأیید کارشناسان فنی
سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گرفت.
دکتر «بابک سلحشور» با بیان این که طی
 9ماه امسال  2هــزار و  688فقره آزمایش
سم شناسی در استان برای تکمیل پرونده
های قضایی انجام شده است ،افــزود :پیش
از این آزمایش های سم شناسی استان در
آزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان رضوی
انجام می شد که حداقل حدود  4ماه برای
اعالم نتیجه طول می کشید اما از این پس
طی  15تا  20روز نتیجه آزمایشات مشخص
می شود.
وی انجام آزمایشات سم شناسی را در  3بخش
تعیین علت فــوت ،بررسی افــراد مشکوک به
مسمومیت و بررسی مایعات مشکوک از منظر
قضایی برشمرد و تصریح کرد :احتمال مصرف
سموم فلزی ،دفع آفات ،داروهای روان گردان،
مــواد مخدر ،انــواع ترکیبات دارویــی ،مصرف
الکل ،استشمام گاز مونوکسید کربن و مصرف
قرص برنج از جمله آزمایش های مورد نیاز طی
امسال بود .عضو شورای قضایی استان در باب
اهمیت آزمایش های سم شناسی خاطرنشان
کرد :گاهی با آزمایش های سم شناسی پرونده
فوت یک شخص بر اثر حادثه به پرونده قتل و
پرونده مشکوک به قتل به پرونده عادی تبدیل
می شود.
وی همچنین آزمایشگاه سم شناسی در استان
را به عنوان یکی از مجهزترین آزمایشگاه ها
در کشور و استقالل آن را یکی از بزرگ ترین
دستاوردها در تاریخ پزشکی قانونی استان
دانست.

یادداشت

قول وزیر به روایت استاندار

با استقالل آزمایشگاه سم شناسی
استان اتفاق می افتد

اسعدی -استاندار خــراســان شمالی از
وعده وزیر راه و شهرسازی برای برقراری
همه روزه پروازهای فرودگاه بجنورد خبر
داد«.محمدعلی شجاعی» روز شنبه در
مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت:
قرار بود دوشنبه هفته گذشته با وزیر راه و
شهرسازی درباره مسائل زیربنایی و حمل

پرواز همه روزه

و نقل استان جلسه داشته باشیم که کنسل
شد و با توجه به این موضوع تا زمان برگزاری
جلسه صبر نــکــردم و مــوضــوع فــرودگــاه
بجنورد را در گفتوگوی تلفنی با وزیر راه
و شهرسازی پیگیری کردم.وی بیان کرد:
البته این موضوع را به شکل مکتوب هم
پیگیری میکنم و نامهام درباره هر آن چه

تلفنی صحبت کردیم ،امروز(شنبه) برای
وزیــر ارســال میشود.استاندار خراسان
شمالی افزود :شرایط حمل و نقل استان را
برای وزیر تشریح کردم و برای او ادله آوردم
که چــرا فعال کــردن فــرودگــاه و برقراری
پروازها برای خراسان شمالی اهمیت دارد.
اگر استانی نزدیک به تهران یا استانی که

مانع بزرگ صادرات
پروانه شیری

بزرگراه و آزاد راه یا راه آهن و قطار دارد،
پرواز نداشته باشد ،خیلی آسیب نمیبیند
ولی خراسان شمالی هیچیک از اینها را
ندارد و نداشتن پرواز آسیب جدی برای این
استان است.
«شـــجـــاعـــی» اظــــهــــارکــــرد :خــروجــی
گفتوگوی تلفنی ما به وعــده وزیــر راه

اواســط مــرداد امسال بــود که با اعالم
بسته جدید ارزی ،فهرست هایی مبنی
بر واردات کاالهای اساسی با ارز دولتی
 4200تومانی منتشر شد و این موضوع
به منظور مصون ماندن اقشار کم درآمد
از نوسان های قیمتی بود.
این در حالی است که طی این مدت به
دلیل مشکالت ارزی و تحریم ها و حتی
بخشنامه های متعدد تغییرات زیادی
را شاهد بودیم به عنوان مثال کاالهای
زیــادی به دلیل مشخص نبودن تکلیف
از گمرک ترخیص نشدند و این شرایط
مزید بر علت مشکالت صادراتی شد.
جالب تر این است که از زمانی که اعالم
شــد ارز تــک نرخی شــده اســت ،ثبت و
ســفــارش هــا بــه حــداقــل ممکن کاهش
یــافــت و صــادراتــی انــجــام نمی شــد تا
دولت ارز دولتی اختصاص دهد .امروز

و شهرسازی بــرای بــرقــراری روزانــه یک
پرواز از بجنورد به تهران و بالعکس بود که
«اسالمی» قول داد این موضوع را حتم ًا
رفع کند.وی خاطرنشان کرد :برقراری
پروازهای فرودگاه بجنورد ،وعــده بنده
نیست ،وعــده وزیــر اســت و مــا پیگیری
میکنیم تا هرچه زودتر به نتیجه برسد.

ناله مشتریان از قیمت سنگین مرغ و مرغداران از نوسان قیمت نهاده های دامی

صنعت مرغ در سینهکشی

شیری
نوسان نرخ ارز که از مدت ها پیش باعث
افزایش قیمت ها از جمله نهاده های دام
و طیور وارداتــی شده ،این روزها نه تنها
باعث شــده اســت صنعت مــرغ در سینه
کشی بــاشــد بلکه بــرخــی از مــرغــداران
معتقدند که این صنعت به ورشکستگی
نــزدیــک اســـت .بــه طـــوری کــه پـــرورش
دهندگان مــرغ که امیدی به آینده این
صنعت ندارند آن را نیمه ورشکست می
دانند و بر ایــن بــاورنــد اگــر دولــت برای
حمایت از این قشر مدیریت و برنامه ریزی
مناسبی نداشته باشد این صنعت نابود
خواهد شد.
در این بین ،به جز مرغداران ناله مصرف
کنندگان نیز در پی افزایش بی سابقه
قیمت مرغ درآمــده و با نوسانات شدید
این بازار به شدت دچار مشکل شده اند
و مرغ از سبد غذایی بسیاری از خانواده
ها یا حذف یا بسیار کم رنگ شده است.
مــردم منتظرند قیمت مرغ واقعی شود
و قولی که وزیــر جهادکشاورزی برای
عرضه مرغ  10هزار تومانی داد ،جامه
عمل بپوشد.
در همین بــاره یک پــرورش دهنده مرغ
که نبود نقدینگی ،افزایش چند برابری
قیمت نهاده ها و هزینه های جاری را از
عمده مشکالت موجود در ایــن صنعت
مــی دان ــد ،مــی گــویــد :در حالی کــه یک

مرغداری با ظرفیت  60هــزار قطعه ای
در گذشته با  700میلیون تومان سرمایه
اداره می شد در شرایط فعلی با همین
میزان جوجه ریزی به یک میلیارد و 200
میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارد   .
«حاتمی» با بیان این که هر کیلو مرغ از
مرغدار  8هزار و  300تومان خریداری
می شــود ،می افزاید :اکنون قیمت یک
کیلو سویا  ،3200یک کیلو ذرت 1600
و جوجه یک روزه  3هزار و  500تومان
برای مرغدار است که هزینه های حمل،
جاری و حامل های انرژی نیز باید به آن
ها اضافه شود.
وی با اشــاره به اختالف قیمت  2هزار

و  300تومانی جوجه یک روزه طی 3
ماه اخیر خاطرنشان می کند :متأسفانه
قیمت دارو نیز  3برابر نسبت به  5ماه قبل
افزایش یافته است به طــوری که اکنون
درآمد و هزینه ها همخوانی ندارد.
وی مـــرغـــداری را ی ــک صــنــعــت نیمه
ورشکست قلمداد می کند که به حمایت
و بــرنــامــه ریـــزی مناسب از ســوی امــور
پشتیبانی دام و طیور نیاز دارد و اضافه
می کند :باید درصدی سود برای مرغدار
در نظر گرفته شود تا نوسان های قیمتی،
فعاالن در این عرصه را با چالش مواجه
نکند.
یکی دیــگــر از پـــرورش دهــنــدگــان مرغ

اقتصاد
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نیز می گوید :قیمت نهاده های طیور
به قــدری زیــاد اســت که تــوان پــرورش و
مرغداری را از ما گرفته است و در نظر
دارم در دوره جدید جوجه ریزی نداشته
باشم.
وی خاطرنشان می کند :در حالی که
به دنبال تهیه نهاده بــرای مرغداریام
هستم ،امـــور پشتیبانی دام و طیور
تقاضای انعقاد قرارداد برای خرید مرغ با
نرخ  7هزار و  500تومان را به ازای نهاده
می کند که متأسفانه صرفه اقتصادی
نـــدارد.وی اظهار می کند :اگــر نگاهی
به گذشته داشته باشیم ،اکثر مرغداری
ها نابود شده اند چون زمانی که مرغ را

 3هــزار و  800تومان فروختیم ،دولت
هیچ اقدامی نکرد و امروز وضعیت بسیار
اسفناک است.
رئیس اتحادیه مرغداری های مرکز استان
هم با اشاره به مشکالت مرغداری ها می
گوید :در حالی که قیمت جوجه یک روزه
را  2هــزار و  100تومان اعــام کردند،
اما یک باره قیمت آن به  3هزار و 500
تومان رسید و هیچ ترتیب اثری داده نشد
و همین مسئله مشکالتی را بــرای این
صنعت ایجاد کرده است.
«عباسپور» با اشاره به قیمت باالی نهاده
هــا مــی افــزایــد :در حالی کــه  91واحــد
مــرغــداری در استان داریــم اکنون 12
واحد به دلیل فرسودگی ،نبود نقدینگی و
اختالف قیمت ها فعال نیستند.
وی اظهار می کند :قیمت نهاده ها که
وارداتی هستند بسیار باال و انصاف هم از
بین رفته است و هر کسی به هر قیمتی که
دلش می خواهد به مرغدار می فروشد.
وی خاطرنشان می کند :اگر شرایط نهاده
و جوجه به همین روال ادامه یابد مرغدار
ســودی نمی کند و ناگزیر باید مبالغ
مازادی را برای پرورش مرغ هزینه کند.به
گفته وی ،نظارت روی عرضه نهاده ،تولید
آن یک روزه و جلوگیری از تصویب قوانین
تنش زا ،از سوی دولت می تواند به بهبود
شرایط موجود کمک کند زیرا در شرایطی
که بــرای قیمت جوجه با مشکل مواجه
هستیم ،صادرات آن انجام می شود.

صــادرات چندانی در کش و قوس بازار
ارز و مشکالت پیمان سپاری ارزی انجام
نمی شود زیرا براساس بخشنامه بانک
مرکزی ،صادرکنندگان مکلف به ارائه
تعهد برگشت ارز هستند در حالی که
عمده صادرکنندگان این بخشنامه را
مانع بــزرگ صــادرات می دانند و برای
رهایی از این مشکل صادرات را تعطیل
کرده اند.
می توان گفت شرایط فعلی بر معیشت
مـــردم تــاثــیــر گــذاشــتــه اســـت .تاکنون
بارها صحبت هایی در راستای اصالح
بخشنامه پیمان سپاری ارزی شده اما
هنوز این بخشنامه اصــاح نشده است
در حــالــی کــه صــــادرات تحت الشعاع
این بخشنامه قرار گرفته است و امروز
صادرکنندگان و واردکنندگان نگران
هستند که آیا نرخ ارز ثابت خواهد بود
یا با شــروع فعالیت و تغییر نرخ متضرر
خواهند شد؟ هر روز که می گذرد ضربه
ای به اقتصاد جامعه می خورد.

خبر

ناتوانی استان در وصول  ۴۵درصدی درآمد
در حالی که
قیمتجوجه
یک روزه را
 2هزار و 100
تومان اعالم
کردند ،اما یک
باره قیمت آن
به  3هزار و 500
تومان رسید

اسعدی 45 -درصد از درآمد پیشبینی
شـــده خــراســان شــمــالــی بـــرای  9مــاه
امسال ،محقق نشد.
مــدیــرکــل امـــور اقــتــصــادی و دارایـــی
خراسان شمالی در این باره به خبرنگار
ما گفت :مطابق قانون بودجه سال ،97
سهمیه مصوب درآمدهای عمومی این
استان  337میلیارد تومان است که
در  9ماه امسال ،فقط  55درصــد آن
معادل  185میلیارد تومان محقق شده
است.
«محمود قنبری» اظهارکرد :از مجموع
درآمــدهــای وصــول شــده 23 ،درصــد
مالیات شرکتهای غیردولتی23 ،
درصد درآمد بر حقوق کارکنان دولتی
و غــیــردولــتــی 6 ،درصـــد مــالــیــات بر
درآمــد مشاغل و اصناف و  28درصد
سایر درآمــدهــا اعــم از درآمــد جرایم و
خسارات ،سایر درآمدهای مالیاتی و
درآمدهای ذکر شده در قانون بودجه
 97است.
وی افزود :در حالی که استان طی این

مدت فقط  185میلیارد تومان وصول
درآمـــد عمومی داشــتــه ،تاکنون مبلغ
 494میلیارد تــومــان بابت اعتبارات
هزینهای و تملک به خزانه معین استان
اعالم شده است.
وی بــا اشـــاره بــه بــرخــی دالی ــل وصــول
نشدن  45درصــد درآمــدهــای عمومی
استان طی  9مــاه امسال یـــادآور شد:
مالیات حــقــوق بــرخــی از ســازمــانهــا،
ادارات ،مؤسسات و شرکتها که در
این استان فعالیت دارند به حسابهای
امور مالیاتی تهران واریز میشود که قبال
مالیات آنها در استان پرداخت میشد
و اکنون مالیات آنها در مرکز دریافت
میشود.
وی تصریح کــرد :همچنین درآمدهای
مالیاتی شرکتها ،مؤسسات ،بانکها،
بیمهها و  ...کــه محل ثبت آنه ــا در
تهران یا سایر استانهاست ،با وجود
فعالیتشان در خراسان شمالی یا در
دیگر استانها ،در محل ثبت ،بررسی و
وصول میشود.

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی
که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2
بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز در دو نشریه آگهی های ثبتی ( کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک – 126اصلی اراضی الهوردیخان

 -1ششدانگ یکباب کارگاه از پالک  781فرعی از پالک  126اصلی فوق به مساحت
 1042مترمربع ابتیاعی آقای سید جعفر حسینی معصوم از محل مالکیت ثبتی شخص
متقاضی برابر رای شماره  97-1807مورخه  97/9/28کالسه  96-567هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -129اصلی اراضی ملکش
 -1ششدانگ یکباب خانه از پالک  89فرعی از پالک  129اصلی فوق به مساحت
 150/75مترمربع ابتیاعی آقای عید محمد شکیبا از محل مالکیت ثبتی قربان ملکشی
هیأت
فرزند محمدرضا برابر رأی شماره 97-1810مورخه  97/9/28کالسه 96-486
بخش دو بجنورد پالک  -139اصلی اراضی برج
 -1ششدانگ یکباب خانه از پالک  2023فرعی از پالک  139اصلی فوق به مساحت
 97/80مترمربع ابتیاعی آقای قاسم علی پور از محل مالکیت ثبتی ناصر امامی برابر
رأی شماره  97-1820مورخه  97 97/9/29کالسه  97-96هیأت
 -2ششدانگ یک باب منزل از پالک  382فرعی از پالک  139اصلی فوق به مساحت
 1048/50مترمربع ابتیاعی خانم مریم نقدی پور از محل مالکیت ثبتی شخص متقاضی
برابر رأی شماره  97-1811مورخه  97/9/28کالسه  97-9هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -155اصلی اراضی کهنه کند

 – 1ششدانگ یکباب خانه از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
 153/40متر مربع ابتیاعی آقای مصطفی رضائی از محل مالکیت ثبتی عوض باغچقی
فرزند قربان برابر رأی شماره  97-1823مورخه  97/9/29کالسه  97-113هیأت
 -2ششدانگ یکباب انباری از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت 204
متر مربع ابتیاعی آقای اسماعیل داوری از محل مالکیت ثبتی غالمحسین علی آبادی
فرزند حسین برابر رأی شماره 97-1806مورخه  97/9/28کالسه  97-224هیأت

 -3ششدانگ یکباب منزل از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
 107/40متر مربع ابتیاعی آقای طاهر قهرمانی از محل مالکیت ثبتی غالمحسین
علیآبادی فرزند حسین برابر رأی شماره 97-1685مورخه  97/9/22کالسه 97-188
هیأت
 -4ششدانگ یکباب منزل از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
 82/95متر مربع ابتیاعی آقای امیر قهرمانی از محل مالکیت ثبتی غالمحسین علی
آبادی فرزند حسین برابر رأی شماره  97-1684مورخه  97/9/22کالسه 97-187
هیأت
 -5ششدانگ یکباب منزل از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
 96/65مترمربع ابتیاعی خانم خورشید وحیدی از محل مالکیت ثبتی غالمحسین
علیآبادی فرزند حسین برابر رأی شماره  97-1683مورخه  97/9/22کالسه
هیأت
97-185
 -6ششدانگ یکباب منزل از پالک  585فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
76/90متر مربع ابتیاعی آقای ابراهیم کوهی از محل مالکیت ثبتی ننه خانم پوررجب
فرزند براتعلی برابر رأی شماره  97-1681مورخه  97/9/22کالسه  97-37هیأت
 -7ششدانگ یکباب منزل از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت 91
متر مربع ابتیاعی آقای سهراب ابراهیم زاده از محل مالکیت ثبتی عیسی باغچقی
فرزند قربان برابر رأی شماره 97- 1686مورخه  97/9/22کالسه  97-155هیأت
 -8ششدانگ یکباب منزل از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
 228/15متر مربع ابتیاعی آقای عبدالغفار بهمن از محل مالکیت ثبتی ابراهیم دلیریان
فرزند قربان برابر رأی شماره 97-1690مورخه  97/9/22کالسه  97- 88هیأت
 -9ششدانگ یکباب منزل از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
248/45متر مربع ابتیاعی آقای عبدالغفار بهمن از محل مالکیت ثبتی ابراهیم دلیریان
فرزند قربان برابر رأی شماره  97-1688مورخه  97/9/22کالسه  97-89هیأت
 -10ششدانگ یکباب منزل از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
168/45متر مربع ابتیاعی آقای رمضان اسفندیاری از محل مالکیت ثبتی غالمحسین

علی آبادی برابر رای شماره 1397-1680مورخه  97/9/22کالسه  97 -190هیأت
 -11ششدانگ یکباب منزل و مغازه از پالک  -فرعی از پالک  155اصلی فوق به
مساحت  33متر مربع ابتیاعی آقای رضا سهیلیان و خانم صدیقه ملکشی از محل
مالکیت ثبتی شهرداری بجنورد برابر رای شماره  97-1824و  97-1825مورخه
 97/9/29کالسه  97 -239و  97-240هیأت
 -12ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از پالک -فرعی از پالک  155اصلی فوق به
مساحت  7500متر مربع ابتیاعی آقای امیدرضا کوشش از محل مالکیت ثبتی سهراب
باغچقی فرزند علی اکبر برابر رای شماره  97-1831مورخه  97/9/29کالسه97-21
هیأت
 -13ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  -فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت
 191متر مربع ابتیاعی آقای نصراهلل بهادری از محل مالکیت ثبتی شهرداری بجنورد
برابر رای شماره  97-1812مورخه  97/9/28کالسه  97-209هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -163اصلی اراضی پنبه زار

 -1ششدانگ یکباب خانه از پالک  907فرعی از پالک  163اصلی فوق به مساحت
 164/10متر مربع ابتیاعی آقای احمد حسین زاده از محل مالکیت ثبتی شهرداری
بجنورد برابر رای شماره  97-1826مورخه  97/9/29کالسه  97-267هیأت
 -2ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  907فرعی از پالک  163اصلی فوق به مساحت
 160متر مربع ابتیاعی آقای صادق شاهی از محل مالکیت ثبتی شهرداری بجنورد
برابر رأی شماره  97-1755مورخه  97/9/27کالسه  97-77هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -164اصلی اراضی حصار شیر علی

 -1ششدانگ یکباب مغازه از پالک  6400فرعی از پالک  164اصلی فوق به مساحت
 40/07مترمربع ابتیاعی خانم مریم قربانی مقدم و آقای احمد مومنی از محل مالکیت
ثبتی احمد مومنی و مریم قربانی مقدم برابر رأی شماره 97-1833و  97-1832مورخه
 97/9/29کالسه  97-1و  97-2هیأت
 -2ششدانگ یکباب خانه از پالک  151و  152فرعی از پالک  164اصلی فوق به

مساحت  160متر مربع ابتیاعی آقای نورعلی عامری فرد از محل مالکیت ثبتی ججو
باغچقی فرزند امیر برابر رای شماره  97-1815مورخه  97/9/29کالسه  97-15هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -173اصلی اراضی معصومزاده

 -1ششدانگ یکباب خانه از پالک  5115فرعی از پالک  173اصلی فوق به مساحت
104/52مترمربع ابتیاعی آقای احیا ایزانلو از محل مالکیت ثبتی حسین صابریان برابر
رای شماره 97-1804مورخه  97/9/28کالسه  97 – 67هیأت
 -2ششدانگ یکباب انباری از پالک  242فرعی از پالک  173اصلی فوق به مساحت
 28/15متر مربع ابتیاعی آقای رضا عابدی از محل مالکیت ثبتی اسماعیل بهمنی
محمود برابر رای شماره 97-1808مورخه  97/9/28کالسه  97-17هیأت
 -3ششدانگ یکباب منزل از پالک 2720فرعی از پالک  173اصلی فوق به مساحت
 141/41متر مربع ابتیاعی آقای بهمن فیروزه از محل مالکیت ثبتی زهرا فیروزه برابر
رای شماره  97-1809مورخه  97/9/28کالسه  97 – 115هیأت

لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم
شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ آگهی و در روستاها از
تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم
و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به
اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت
مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/8
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