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اخبار

حادثه تلخ منا جنایت حاصل از عدم
کفایت حکومت آل سعود است

معـــاون سیاســـی امنیتـــی
اســـتانداری خراســـان شـــمالی
گفت:حادثـــه تلـــخ و ناگـــوار
منـــا و جـــان باختـــن تعـــداد
زیـــادی از حجـــاج و زائـــران،
جنایتـــی اســـت کـــه عـــدم
کفایـــت حکومـــت آل ســـعود
ســـبب آن اســـت.
محمـــد رحیـــم نوروزیـــان در
جلس ــه کمیت ــه رس ــیدگی ب ــه ام ــور زائــران اس ــتان در حادث ــه من ــا
اظهـــار داشـــت:حادثه دلخـــراش منـــا و صحنـــه هـــای دردآور آن
ب ـرای حج ــاج بی ــت الل ــه الح ـرام بس ــیار ت ــکان دهن ــده ب ــود ،ک ــه
نش ــان از ب ــی لیاقت ــی و س ــوء تدبی ــر حکوم ــت آل س ــعود دارد.
وی ادامـــه داد:حکومـــت آل ســـعود درگیـــر توطئـــه هایـــی
در کشـــورهایی همچـــون یمـــن ،بحریـــن  ،عـــراق و ســـوریه
اس ــت و رس ــیدگی ب ــه ام ــور کنگ ــره عظی ــم ح ــج ب ــرای آنه ــا
در اولوی ــت ه ــای پایی ــن ت ــر قـــرار دارد هـــر چن ــد ک ــه عـــدم
لیاقـــت آنهـــا از ســـالیان گذشـــته اثبـــات شـــده بـــود .
وی خاطرنشـــان کـــرد :بـــر اســـاس تکلیـــف مقـــام معظـــم
رهب ــری و دول ــت تدبی ــر و امی ــد و نظ ــر آق ــای اس ــتاندار جه ــت
رســـیدگی امـــور حجـــاج در خراســـان شـــمالی کمیتـــه ای
تشـــکیل شـــده تـــا بـــه امـــور جانباختـــگان و مفقودیـــن ســـریع
تـــر رســـیدگی شـــود.
نوروزیـــان تصریـــح کرد:هیاتـــی از مســـووالن اســـتان بـــرای
عـــرض تســـلیت و پیگیـــری خواســـته هـــا و دغدغـــه هـــای
خانـــواده هـــای جـــان باختـــگان اعـــزام مـــی شـــوند.
وی در ادام ــه اضاف ــه کرد:همچنی ــن هماهنگ ــی های ــی در م ــورد
تشـــییع جنـــازه ایـــن حجـــاج و انجـــام مراســـمی باشـــکوه در
مرک ــز اس ــتان و شهرس ــتانها  ،و رس ــیدگی ب ــه ام ــور مفقودی ــن،
مجروحیـــن و مصدومیـــن در جهـــت تســـکین آالم و دردهـــای
آنهـــا و رســـیدگی بـــه امـــور آنـــان و بازدیـــد و سرکشـــی
از خانـــواده هـــای جـــان باختـــگان در شهرســـتانها توســـط
فرمان ــداری ،ام ــام جمع ــه شهرس ــتان و س ــازمان ح ــج و زی ــارت
و اس ــتقبال از کاروان ه ــا در مش ــهد از تصمیم ــات اتخ ــاذ ش ــده
در ایـــن جلســـه اســـت.

هشدار به متصرفان حریم رودخانهها

مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــهای
خراســـان شـــمالی بـــه متصرفـــان
غیرمجـــاز حریـــم و بســـتر
رودخانههـــا هشـــدار داد و گفـــت:
بـــا بهرهبـــرداران غیرمجـــاز حریـــم
و بســـتر رودخانههـــا برخـــورد
میشـــود .
کاظـــم طاهریـــان در حاشـــیه
تخریـــب ســـازههای غیرمجـــاز
حاش ــیه رودخان ــه اس ــفجیر شهرس ــتان ف ــاروج گف ــت :طب ــق م ــاده 2
قانـــون توزیـــع عادالنـــه آب ،بســـتر نهرهـــای طبیعـــی و کانالهـــای
عمومـــی و رودخانههـــا اعـــم از اینکـــه دائـــم یـــا فصلـــی باشـــند
و بســـتر مردابهـــا و برکههـــای طبیعـــی در اختیـــار حکومـــت
جمهـــوری اســـامی ایـــران اســـت.
وی اف ــزود :طب ــق قان ــون ،حف ــظ و صیان ــت و اج ــازه بهرهب ــرداری از ای ــن
منابــع بــه وزارت نیــرو داد ه شــده اســت و شــرکت آب منطق ـهای موظــف
بـــه اجـــرای قانـــون و صیانـــت از ایـــن منابـــع اســـت.طاهریان گفـــت:
طب ــق م ــاده  36قان ــون توزی ــع عادالن ــه آب ،ب ــدون اج ــازه وزارت نی ــرو،
هیچکـــس حـــق احـــداث و تغییـــر مقطـــع و مجـــرای آب و انشـــعاب
جدیـــد را نـــدارد و متخلفـــان مســـئول خســـارتی هســـتند کـــه از عمـــل
غیرمتعـــارف آنهـــا ،بـــه بهرهبـــرداران پاییندســـت واردشـــده اســـت.
وی افـــزود :طبـــق مـــاده  45ایـــن قانـــون ،متخلـــف از ایـــن قوانیـــن،
ع ــاوه ب ــر محکومی ــت ب ــه اع ــاده حری ــم و بس ــتر ب ــه وض ــع س ــابق و
جبـــران خســـارات وارده ،بـــه  10تـــا  50ضربـــه شـــاق و یـــا از  15روز
تـــا ســـه مـــاه حبـــس تادیبـــی برحســـب نـــوع جـــرم محکـــوم میشـــود.

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی

شماره29/47249 :

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای عزیز راضی فرزند مهدی به شماره شناسنامه  444باستناد
دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت
یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی
است سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک  2311فرعی از 173
اصلی واقع در بخش دو به آدرس خیابان چمران کوچه شترخانه بعلت
جابجایی مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت
اولیه به شماره چاپی  735511ذیل صفحه  7دفتر امالک جلد  66بنام
نامبرده فوق صادر و تسلیم و برابر سند شماره  6923مورخه  92/6/9دفتر
 19رهن بانک آینده می باشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد
لذا طبق تبصره اصالحی والحاقی به ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب
یک نوبت آ گهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آ گهی
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی
ظرف ده روز از انتشار این آ گهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و
تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار
قانونی ساقط است.

مهران وحدت
رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد

6

یادواره شهدای امدادگر جمعیت هالل احمر
خراسان شمالی برگزار می شود

مدی ــر عام ــل جمعی ــت ه ــال احم ــر خراس ــان ش ــمالی گف ــت  :گرامیداش ــت
هفتـــه دفـــاع مقـــدس و زنـــده نگـــه داشـــتن یـــاد وخاطـــره حماســـه آفرینـــان
دوران دف ــاع مق ــدس ب ــه وی ــژه امدادگران ــی ک ــه در را ه آرم ــان ه ــای انس ــانی
خالصان ــه جانفش ــانی کردن ــد از اه ــداف برگ ــزاری ای ــن ی ــادواره اس ــت .
شـــکوری نســـب افـــزود  12شـــهید امدادگـــر ســـند افتخـــار جمعیـــت هـــال

احمـــر خراســـان شـــمالی در دوران دفـــاع مقـــدس
اســـت  .ایـــن یـــادواره چهارشـــنبه هشـــتم مهرمـــاه
در محـــل تـــاالر حافـــظ شهرســـتان بجنـــورد و بـــا
حضـــور مســـوولین کشـــوری و اســـتانی  ،خانـــواده
ه ــای معظ ــم ش ــهدای امدادگ ــر اس ــتان  ،جانب ــازان و
ایثارگ ــران و خان ـواده ب ــزرگ جمعی ــت ه ــال احم ــر
اســـتان برگـــزار خواهـــد شـــد .

برگزاری المپیاداستانی طرح دادرس در بجنورد
ایـــن مســـابقات بـــه منظـــور مهـــارت آمـــوزی دانـــش آمـــوزان ،در رشـــته هـــای
؛ امـــداد و کمـــک هـــای اولیه،حمـــل تخصصـــی ،اســـکان اضطـــراری و
اطفاءحریـــق ،در بجنـــورد برگـــزار شـــد.
امس ــال  2ه ــزار و  500نف ــر از دان ــش آم ــوزان در قال ــب ط ــرح دادرس آم ــوزش
ام ــداد را ف ــرا گرفتن ــد.
درای ــن دوره ازمس ــابقات  68دان ــش آم ــوز پس ــر و 110دان ــش آم ــوز دخت ــر ،در
قال ــب تی ــم ه ــای  14نف ــره ش ــرکت داش ــتند و تی ــم ه ــای برت ــر ه ــر رش ــته ب ــه
مرحل ــه کش ــوری ک ــه آذر م ــاه امس ــال برگ ــزار م ــی ش ــود  ،اع ــزام م ــی ش ــوند.
در ای ــن رقاب ــت در بخ ــش خواه ــران شهرس ــتانهای ش ــیروان  ،ف ــاروج و اس ــفراین
بـــه ترتیـــب حائـــز مقـــام اول  ،دوم و ســـوم اســـتانی و در بخـــش بـــرادران
شهرســـتانهای شـــیروان  ،راز و جـــرگالن و مانـــه و ســـملقان بـــه ترتیـــب حائـــز

اخبار

واگذاري تلفن ثابت در بجنورد

بــا راه انــدازي تجهيــزات الزم در مركــز شــهر ســتان بجنــورد و بــا
توجــه بــه توســعه ايجــاد شــده در شــهرك الغديــر و خيابــان دبيــران از
تواب ــع اي ــن ش ــهر ،واگ ــذاري تلف ــن ثاب ــت ب ــه متقاضي ــان فراه ــم م ــي
باش ــد.متقاضيان تلف ــن ثاب ــت درش ــهرك الغدي ــر مح ــدوده مجتم ــع
ه ــاي آس ــمان  1و  2و همچني ــن خياب ــان دبيران(پش ــت مي ــدان مي ــوه
و تـــره بـــار) محـــدوده خيابانهـــاي دبيـــران 14-12-10-8-6-4-2
م ــي توانن ــد جه ــت ثب ــت ن ــام ب ــه دفات ــر خدم ــات ارتباط ــي س ــطح
ش ــهر بجن ــورد مراجع ــه نماين ــد.

لزوم نهادینه کردن ازدواج آسان و
آگاهانه در جامعه

مقـــام اول  ،دوم و ســـوم اســـتانی شـــدند .

 26هزار خانوار در خراسان شمالی زیرپوشش بیمه روستایی هستند
مدیـــر صنـــدوق بیمـــه اجتماعـــی کشـــاورزان ،روســـتائیان و عشـــایر اســـتان
خراســـان شـــمالی گفـــت 26 :هـــزار خانـــوار اســـتان تحـــت پوشـــش بیمـــه
اجتماعـــی روســـتایی هســـتند.
علیرض ــا اس ــدی اظه ــار ک ــرد :ش ــمار خانواره ــای برخ ــوردار از بیم ــه اجتماع ــی
کش ــاورزان ،روس ــتائیان و عش ــایر اس ــتان خراس ــان ش ــمالی ش ــامل  72ه ــزار نف ــر
اس ــت.
مدی ــر صن ــدوق بیم ــه اجتماع ــی کش ــاورزان ،روس ــتائیان و عشایراس ــتان خراس ــان
ش ــمالی گف ــت :ای ــن تع ــداد از روس ــتائیان بالغب ــر  30درص ــد جمعی ــت روس ــتایی
و عش ــایری اس ــتان را ش ــامل میش ــود.
بـــه گفتـــه وی روســـتاییان و عشـــایر اســـتان بـــا شـــرط داشـــتن  15ســـال ســـابقه
و بـــا  65ســـال ســـن ،شـــرایط بازنشســـتگی و اســـتفاده از مزایـــای بیمـــه را پیـــدا
میکننـــد.
اس ــدی ب ــا بی ــان اینک ــه اعض ــای ای ــن صن ــدوق صرف ــا پن ــج درص ــد از مجم ــوع
 15درصـــد حـــق بیمـــه را پرداخـــت میکننـــد ،اظهـــار کـــرد :در ایـــن زمینـــه
پرداخ ــت بقی ــه ح ــق بیم ــه را دول ــت تقب ــل ک ــرده اس ــت.

مدیـــر صنـــدوق بیمـــه اجتماعـــی کشـــاورزان،
روســـتائیان و عشـــایر اســـتان خراســـان شـــمالی
تصریـــح کـــرد :بـــر اســـاس دســـتورالعملهای
ابالغـــی تنهـــا شـــرایط عضویـــت در ایـــن
صنـــدوق ،ســـکونت در روســـتاها و مناطـــق
عشـــایری اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه 48درصـــد از جمعیـــت
خراســـان شـــمالی در روســـتاهای ایـــن اســـتان
ســـکونت دارنـــد ابـــراز امیـــدواری کـــرد در
چنـــد ســـال آینـــده ،جمعیـــت روســـتایی و عشـــایری اســـتان خراســـان شـــمالی
از خدم ــات صن ــدوق بیم ــه اجتماع ــی کش ــاورزان ،روس ــتائیان و عش ــایر اس ــتان
بهرهمنـــد شـــوند.
مدیـــر صنـــدوق بیمـــه اجتماعـــی کشـــاورزان ،روســـتائیان و عشـــایر اســـتان
خراس ــان ش ــمالی ،همچنی ــن ش ــمار کارگ ــزاران بیم ــه اجتماع ــی را  57کارگ ــزار
عنـــوان کـــرد.

مشارکت خیرین راهگشای بسیاری از مشکالت
مددجویان می باشد

مســـئول کانـــون ازدواج آســـان بجنـــورد بـــر لـــزوم نهادینـــه کـــردن
ازدواج آســـان و آ گاهانـــه در جامعـــه تاکیـــد کـــرد.
محمــد معماریانــی در نشســت بــا خیریــن ازدواج اظهــار کرد:متاســفانه
تجملگرای ــی و اشــراف گرای ــی س ــبب ش ــده اس ــت ت ــا س ــنت حس ــنه
ازدواج ب ــه س ــختترین مراح ــل زندگ ــی جوان ــان مب ــدل ش ــود.وی ب ــا
بی ــان اینک ــه میبایس ــت ازدواج آس ــان و آ گاهان ــه در جامع ــه اس ــامی
م ــا نهادین ــه ش ــده ت ــا موان ــع ازدواج کاه ــش یاب ــد ،اف ــزود :توج ــه ب ــه
تجملگرایـــی در ازدواج جوانـــان باعـــث افزایـــش ســـن ازدواج شـــده
اس ــت ک ــه اساس ــا مس ــئله خوب ــی نیس ــت.
وی بیـــان داشـــت :بهطـــور حتـــم افزایـــش ســـن ازدواج جوانـــان
زمینهســـاز برخـــی آســـیبهای اجتماعـــی در جامعـــه شـــده اســـت.
معماریان ــی تصری ــح ک ــرد :توج ــه ب ــه ازدواج ام ــام عل ــی(ع) و حض ــرت
زهــرا(س) بهعنــوان بهتری ــن الگ ــو از س ــوی جوان ــان ام ــری ض ــروری
اس ــت ک ــه بای ــد م ــورد توج ــه جوان ــان خانوادهه ــا قــرار بگی ــرد.
مس ــئول ازدواج آس ــان بجن ــورد در پای ــان خاطرنش ــان ک ــرد :بهط ــور
حتـــم اگـــر موضـــوع ازدواج بـــرای جوانـــان ســـخت گرفتـــه شـــود،
مس ــائل و مش ــکالت اجتماع ــی را ب ــه دنب ــال خواه ــد داش ــت و بای ــد
ش ــرایط ازدواج آس ــان ب ــرای جوان ــان فراه ــم ش ــود.

اجرای احکام شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد

شماره نامه 9410115845106952 :

شماره پرونده9309985840800297 :

رئی ــس بهزیس ــتی شهرس ــتان جاج ــرم ب ــا حض ــور در دفت ــر مدی ــر عام ــل کارخان ــه آلومین ــای
جاج ــرم نشس ــتی صمیم ــی ب ــا وی و پیمان ــکاران زی ــر مجموع ــه ای ــن کارخان ــه داش ــت .
صحرانـــورد بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت موضـــوع توانمندســـازی جامعـــه هـــدف بهزیســـتی
،مشـــارکت خیریـــن در امـــور مددجویـــان را راهگشـــای بســـیاری از مشـــکالت درمانـــی ،
اشـــتغال و کمبودهـــای زندگـــی معلولیـــن دانســـت .
رئیـــس بهزیســـتی شهرســـتان جاجـــرم ضمـــن تســـریع نواقـــص و کمبودهـــای اقتصـــادی
بهزیس ــتی شهرس ــتان ک ــه نیازمن ــد مس ــاعدت و مش ــارکت بخ ــش ه ــای خصوص ــی م ــی باش ــد
افـــزود  :ســـنت حســـنه مشـــارکت و خیـــر توســـط نیکـــوکاران و خیریـــن عـــاوه بـــر اغنـــاء
مس ــائل روح ــی و روان ــی و اخ ــروی خی ــر ثم ــرات اجتماع ــی بس ــیار باالی ــی را در جامع ــه دارد
 .وی کم ــک ب ــه ه ــر ف ــرد نیازمن ــد را جلوگی ــری از ب ــروز ی ــک آس ــیب اجتماع ــی دانس ــت .
همچنیـــن در ایـــن مالقـــات مدیـــر کارخانـــه آلومینـــای جاجـــرم ضمـــن نـــگاه مثبـــت بـــه
مجموع ــه بهزیس ــتی آمادگ ــی خ ــود را در چهارچ ــوب س ــرفصل ه ــای تعری ــف ش ــده جه ــت

ردیف

کاال

تعداد

قیمت واحد

قیمت کل

1

مانیتورLG19EN33S-B

5

 1،700،000ریال

 8،500،000ریال

کم ــک ب ــه مددجوی ــان تح ــت پوش ــش اع ــام داش ــت .

2

مانیتور Samsung LS19C150

2

1،750،000ریال

3،500،000ريال

3

مانیتور LGE1960S

1

1،850،000ریال

1،850،000ريال

4

کیس کامپیوتر-HDD320-H61MC-G1620( -
)RAM4

7

4،000،000ریال

28،000،000ريال

5

کیس کامپیوتر()RAM1 -dual-HDD500-GA31

1

3،400،000ریال

3،400،000ريال

6

دستگاه پرینتر  4کاره Samsung SCX4623FH

1

3،000،000ريال

3،000،000ريال

7

کیبورد

8

150،000ريال

1،200،000ريال

8

موس

7

70،000ريال

490،000ريال

9

گوشی تلفن Microtel

1

200،000ريال

200،000ريال

10

دستگاه کارت خوان بانکی

1

باید به بانک عودت گردد

11

صندلی مدیریتی Hamon

8

1،700،000ريال

13،600،000ريال

12

صندلی چرخدار معمولی مگا صنعت

30

1،000،000ريال

30،000،000ريال

13

صندلی ارباب رجوع Apple

20

600،000ريال

12،000،000ريال

14

میز کوچک شیشه ای

3

300،000ريال

900،000ريال

15

میز اداری

5

500،000ريال

 2،500،000ريال

16

میز اداری  3کشویی

14

700،000ريال

 9،800،000ريال

17

گاو صندوق حافظ

1

600،000ريال

 600،000ريال

بهرهمندی  1290دانشآموز گرگانی
از خدمات کمیته امداد

مدی ــر کمیت ــه ام ــداد ام ــام خمین ــی شهرس ــتان گ ــرگان از بهرهمن ــدی  727دانش ــجو و ی ــک
ه ــزار و  295دانشآم ــوز از خدم ــات ای ــن نه ــاد خب ــر داد.
جــواد ف ــردی اظه ــار ک ــرد  :در ح ــال حاض ــر  9هــزار و  533خانــواده ب ــا جمعیت ــی مع ــادل 16
ه ـزار نفــر تحــت حمایــت ایــن نهــاد ق ـرار دارنــد ،همچنیــن  727دانشــجو و یــک ه ـزار و 295
دانشآم ــوز از خدم ــات ای ــن نه ــاد بهرهمن ــد میش ــوند.وی ب ــا بی ــان اینک ــه جش ــن عاطفهه ــا
بـــه صـــورت نمادیـــن برگـــزار میشـــود ،تصریـــح کـــرد :مـــردم خیـــر گـــرگان در طـــول ســـال
همراه ــی خوب ــی ب ــا ای ــن نه ــاد دارن ــد و ای ــن جش ــن تنه ــا ب ــه منظ ــور تروی ــج فرهن ــگ انف ــاق
و بخش ــش در بی ــن آح ــاد جامع ــه برگــزار میش ــود ت ــا ع ــاوه ب ــر کم ــک ب ــه دانشآم ــوزان
نیازمن ــد بــرای افــرادی ک ــه از رف ــاه نس ــبی خوب ــی برخ ــوردار هس ــتند تلنگ ــری باش ــد.
مدیـــر کمیتـــه امـــداد شهرســـتان گـــرگان از برگـــزاری دومیـــن مرحلـــه جشـــن عاطفههـــا
در هشـــت مهرمـــاه خبـــر داد و گفـــت :بـــرای اینکـــه دانشآمـــوزان نیـــز در کمـــک بـــه
همنوعـــان خـــود ســـهم داشـــته باشـــند ،جشـــن عاطفههـــا در هشـــت مهرمـــاه در تمامـــی
مـــدارس برگـــزار میشـــود

روزانه  ۳۰باب نانوایی در بجنورد آزادپز هستند

رئی ــس اتحادی ــه خب ــازان شهرس ــتان بجن ــورد گف ــت :پ ــس از اج ــرای ط ــرح آزادپ ــزی ن ــان در
بجن ــورد روزان ــه  ۳۰ب ــاب نانوای ــی در ای ــن ش ــهر بهط ــور گردش ــی ب ــا س ــهمیه آرد آزاد ن ــان
پخـــت میکننـــد .الیـــاس رحمتـــی اظهـــار داشـــت :دونرخـــی شـــدن نـــان در ایـــن شـــهر،
س ــبب نگران ــی نانوای ــان در حاش ــیه ای ــن ش ــهر ش ــده اس ــت.
رحمتـــی تصریـــح کـــرد :هماکنـــون واحدهـــای نانوایـــی در حاشـــیه شـــهر نگـــران هســـتند
ک ــه در روزهای ــی از هفت ــه ک ــه آزاد پ ــزی دارن ــد ،ب ــازار کش ــش نداش ــته باش ــد و ن ــان پخ ــت
ش ــده ب ــر روی دستش ــان بمان ــد.
رحمت ــی گف ــت :خراس ــان ش ــمالی اس ــتان ک ــم درآم ــدی اس ــت ک ــه ق ــوت اصل ــی م ــردم
آن ن ــان اس ــت ب ــه همی ــن لح ــاظ اج ــرای کاه ــش  20درص ــدی س ــهم آرد نانوای ــان و نی ــز
آزاد پ ــز ش ــدن نانوای ــان مع ــادل ای ــن می ــزان کاه ــش ،ب ــا پن ــج م ــاه تأخی ــر و بهعنــوان اس ــتان
آخـــر اجرایـــی شـــد.وی تصریـــح کـــرد :در ابتـــدای امـــر قـــرار بـــود  30بـــاب نانوایـــی بـــا
انتخ ــاب اتحادی ــه ،آزاد پ ــز ش ــوند ک ــه اج ــرای آزمایش ــی ای ــن ط ــرح در هم ــان اول راه ب ــا
اعت ــراض نانوای ــان روبــهرو و ب ــه شکس ــت منته ــی ش ــد بنابرای ــن تصمی ــم ب ــر آن ش ــد ک ــه
آزاد پ ــزی ،می ــان تم ــام نانوای ــان س ــطح ش ــهر توزی ــع ش ــود.
رحمت ــی اظه ــار داش ــت :ب ــر ای ــن اس ــاس هماکن ــون روزان ــه 30 ،ب ــاب نانوای ــی در س ــطح
ش ــهر بجن ــورد آزاد پ ــزی دارن ــد و ن ــان را ب ــا ن ــرخ آزاد عرض ــه میکنن ــد.وی اذع ــان داش ــت:
در ای ــن می ــان گرای ــش م ــردم ب ــه خری ــد ن ــان یاران ــه س ــبب ش ــده ت ــا مراجع ــه آن ــان ب ــه آزاد
پزه ــا کمت ــر ش ــود ام ــا از م ــردم انتظ ــار مــیرود ت ــا از ای ــن ط ــرح دول ــت حمای ــت کنن ــد.

آگهی مزایده نوبت اول

در م ــورد پرون ــده اجرائ ــی کالس ــه  941135ش  1اج ــرای اح ــکام مدن ــی بجن ــورد و ب ــه موج ــب دادنام ــه ش ــماره  9309975840800630مورخ ــه  93/5/30ص ــادره از ش هش ــتم
حقوق ــی بجن ــورد ،فیمابی ــن مک ــوم ل ــه آق ــای نورال ــه رجائی ــان و مک ــوم علی ــه تعاون ــی اعتب ــاری فرهن ــگ ب ــه مدی ــر عامل ــی حس ــین امی ــدوار ب ــا موض ــوع مطالب ــه طل ــب ب ــا عنای ــت
ب ــه انج ــام کارشناس ــی اموات ــل منق ــول توفیق ــی محک ــوم علی ــه ب ــه مش ــخصات ذی ــل الذک ــر:
( -1عی ــن امــوال نظری ــه کارشناس ــی پیوس ــتی ب ــه هم ــراه قیم ــت ه ــر ک ــدام در ای ــن قس ــمت تای ــپ گ ــردد) ک ــه توس ــط کارش ــناس رس ــمی دادگس ــتری ارزیاب ــی گردی ــد اس ــت و
اینک ــه پ ــس از س ــیر مراح ــل قانون ــی مق ــرر گردی ــده امــوال مذک ــور در مورخ ــه  94/7/21س ــاعت  9ال ــی  9:30و از طری ــق مزای ــده حض ــوری در مح ــل اج ــرای اح ــکام مدن ــی
دادگس ــتری بجن ــورد ب ــه ف ــروش برس ــد .بنابرای ــن متقاضی ــان ش ــرکت در جلس ــه مزای ــده میتوانن ــد پن ــج روز قب ــل از موع ــد مق ــرر در ای ــن اج ــرا حاض ــر و از ک ــم و کی ــف موض ــوع
مطل ــع و در ص ــورت تمای ــل از م ــورد مزای ــده بازدی ــد نماین ــد .بدیه ــی اس ــت مزای ــده از قیم ــت کارشناس ــی ش ــروع و ب ــه باالتری ــن قیم ــت پیش ــنهادی واگ ــذار خواه ــد ش ــد و ده
درص ــد مبل ــغ پیش ــنهادی ف ــی المجل ــس از برن ــده مزای ــده اخ ــذ و مابق ــی مبل ــغ نی ــز ظ ــرف ی ــک م ــاه وص ــول خواه ــد ش ــد و در ص ــورت ع ــدم پرداخ ــت الباق ــی (ن ــود درص ــد)
در مهل ــت مقرر،مبل ــغ تودیع ــی پ ــس از کس ــر هزین ــه مزای ــده ب ــه نف ــع دول ــت ضب ــط و مزای ــده تجدی ــد م ــی گ ــردد.
دادورزش  1اجرای احکام مدنی بجنورد – رضاپور

18

لوازم تحریر(پانچ،استامپ،میخ کش ،مهر)

1

200،000ريال

 200،000ريال

19

زیرپایی اداری

3

100،000ريال

 300،000ريال

20

سطل آشغال معمولی

3

80،000ريال

 240،000ريال

21

سطل آشغال فلزی

1

300000ريال

 300،000ريال

22

کمد ویترینی

1

1،000،000ريال

 1،000،000ريال

23

چوب لباسی فلزی

1

400،000ريال

 400،000ريال

24

گیشه بانکی

15

1،000،000ريال

 15،000،000ريال

25

سماور

1

500،000ريال ریال

500،000ريال

26

قوری چینی

1

100،000ريال

100،000ريال

27

دفترچه تعاونی فرهنگ – رنگ سفید

700

فاقد ارزش ريالی

28

دفترچه تعاونی فرهنگ – رنگ آبی

4500

فاقد ارزش ريالی

29

دوربین مدار بسته 1425- SPERADO SBC

16

1.600،000ريال

25،600،000ريال

30

دوربین مدار بسته 422H SPERADO SIC

2

1.100،000ريال

2،200،000ريال

31

بخاری گازی فن دار کارگاهی

3

6،000،000ريال

18،000،000ريال

