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لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● پشت پارک الهیه بجنورد خیلی تاریک است
به طوری که مسیر اصلی خیابان را در حین
رانندگی گم می کنیم .این مسیر به روشنایی
نیاز دارد.
● وجود زمین های رها شده و جمع شدن نخاله
های ساختمانی و زباله ها در این اماکن در
شیروان به معضل تبدیل شده است.
● آقای شهردار و اعضای شورای شهر بجنورد
بازگشایی انتهای خیابان شــرق سپاه به
سمت بولوار امام علی(ع) و پروفسورسمیعی
بعد از چند سال وعده ،چه شد؟
● ب ــرای آســفــالــت کــوچــه مــان (ش ــرق سپاه،
یاسین )3بیش از 10مرتبه به شهرداری
رفتیم3 ،بار نامه دادیم4 ،مرتبه با سامانه
137تماس گرفتیم ولی فقط قول پیگیری
می دهند و اقدام نمی کنند.
● ما اهالی حلقه سنگ بجنورد ،بابت آسفالت
معابر این منطقه از شهردار بجنورد تشکر می
کنیم.

بدون تیتر
ﺍ ﺍبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
استان ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
حکمی ،دکتر «سیداحمد هاشمی» را به عنوان
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
منصوب کرد.

خراسان شمالی  47سال پیش
در روزنامه

بازدید مسئوالن سوریه از اقدامات
ریشه کنی ماالریا در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  6676که  18تیر
 1351به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 3از بازدید مسئوالن سوریه از اقدامات ریشه
کنی ماالریا در بجنورد خبر داده است.
در ایــن مطلب مــی خــوانــیــم« :چند تــن از
روسای ادارات ریشه کنی ماالریای کشور
سوریه در معیت رئیس آمــوزش بهداشت
سازمان ماالریا جهت بازدید از اقدامات و
فعالیتهای ریشه کنی ماالریای بجنورد باین
شهر وارد و مــورد استقبال رئیس {اداره}
ماالریا و کارمندان وابسته قرار گرفتند و بعد
از بازدید از قسمتهای مختلف و فعالیتهای
انجام شده در دفتر بازدید این اداره بزبان
انگلیسی از فعالیتها و اقدامات ماالریا اظهار
رضایت نمودند .روســای مــاالریــای کشور
سوریه بعد از  24ساعت این شهرستان را
ترک گفتند».

قول و قرارهای «الریجانی» با خراسان شمالی ها
اسعدی -نشست صمیمی رئیس مجلس شــورای اسالمی با خانواده
معظم شهدا ،روحانیان ،تشکل های مردمی ،نخبگان ،فعاالن اقتصادی
و مسئوالن خراسان شمالی عصر دیروز برگزار شد که دکتر «الریجانی»
پس از شنیدن اظهارات مسئوالن ،نمایندگان و فعاالن اقتصادی استان،
قول و قرارهایی با «خراسان شمالی» ها داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این نشست گفت :محوری كه رهبر
معظم انقالب در سفر به خراسان شمالی اعالم كردند كه كشاورزی و
گردشگری را در اولویت قرار دهید ،بر مبنای واقعیت بود.
دکتر «علی الریجانی» ادامه داد :در زمینه سیستم گلخانه ای اقدام كنید
كه هم حمایت ویژه می شود و هم در  ٤فصل می توانید كار كنید.
وی افــزود :با توجه به امكانات و معادنی كه در استان وجــود دارد و
صنایعی كه باید رشد كند وجود راه آهن ضروری است .استاندار طرحی
را با وزارت راه آماده كند و ما تالش می كنیم فاینانس را جور كنیم و اگر
این موضوع را دنبال كنید ما هم پشتیبان آن هستیم.
«الریــجــانــی» گفت :اگــر صنایع بسته بندی مناسبی بــرای تولیدات
كشاورزی در نظر بگیرید ارزش افزوده باالیی ایجاد خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :با برخی كشورها در بحث
گردشگری ،ساخت هتل ها ،برخی صنایع غذایی ،صنایع بسته بندی
و زعفران صحبت كرده ایم که اگر استاندار طرح هایش را آماده كند

من كمك می كنم تا كشورهایی كه مایل بودند در این زمینه ها سرمایه
گذاری كنند به این استان بیایند.وی یادآور شد :برخی مسائل در این
باره وجود داشت که در حال رفع شدن است که به وزارت خارجه می
گویم آن را گزارش كند.رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اگر پروژه
ای دارید بخشی از شركت های بزرگ را می توانیم پشتیبان طرح های
شما كنیم.وی ادامــه داد :منطقه ویژه باید به وسیله بخش خصوصی
فعال شود و ما منعی نداریم و بررسی كنید ایرادش كجاست.وی تأکید
کرد :از ظرفیت قانونی كه به استان داده شده استفاده كنید.الریجانی
خاطرنشان کرد :رهبری در دیدار مسئوالن در ماه رمضان ،روی استقالل
اقتصادی به خصوص در بخش كشاورزی تأکید کردند که این بخش برای
استان شما می تواند تكیه گاه باشد.
وی گفت :بازارچه مرزی برای استان خراسان شمالی ،ضروری است و در
همین زمینه با وزارت خارجه و کشور ترکمنستان ،مذاکره خواهیم کرد.
الریجانی افزود :از مدل های برخی دیگر استان ها برای توسعه اقتصادی
خراسان شمالی استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد :دستور می دهم تعیین تكلیف مجتمع كشت و صنعت
بهكده رضــوی در دستور کار مجلس قــرار گیرد.استاندار هم در این
نشست گفت :فقط  ٢٥میلیارد تومان از خسارت سیل به خراسان
شمالی اختصاص داده شده است كه از وزیر جهاد كشاورزی خواهش

می كنم این رقم بیشتر شود«.شجاعی» تصریح کرد :فرمول متمركز
نسخه پیچی در تهران نمی تواند پاسخگوی توسعه استان باشد و از رئیس
مجلس خواهش می كنم در این باره تدبیری بیندیشد .وی خاطرنشان
کرد :خراسان شمالی یكی از  ١٦استانی است كه مرز دارد ولی منطقه
آزاد تجاری كه حق این مردم است و نیز بازارچه مرزی ندارد كه از رئیس
مجلس خواهش می كنم در این باره به استان كمك كند.نماینده ولی
فقیه در خراسان شمالی هم در این نشست گفت :بعضی از قوانین خیلی
دست و پا گیر است و سرمایه گذار را خیلی خسته می كند.
آیت ا« ...یعقوبی» افــزود :در فرصتی كه هست در قوانین تجدید نظر
كنیم تا قوانین برای سرمایه گذار تسهیل شود.در این جلسه« ،اكبری» و
«قربانی» نمایندگان مردم  5شهرستان استان در مجلس شورای اسالمی
و «عزیزی» رئیس مجمع نمایندگان استان« ،علیزاده» نماینده سرمایه
گذاران« ،آدینه زاده» نماینده بانوان« ،آخوند صمدی» نماینده اهل سنت
و «محمدی» رئیس شورای شهر بجنورد« ،كاظمی» نماینده كشاورزان و
«امیرخانلو» نماینده گردشگری انتظارات و خواسته های جامعه هدف
خود را به رئیس مجلس ارائه كردند.
وزیر جهاد كشاورزی هم در این جلسه گفت :به جز گلستان و مازندران،
چیزی بابت خسارت های سیل داده نشده و قرار است روز یك شنبه در
این باره تصمیم گیری شود« .حجتی» تأکید کرد :ظرفیت های بالقوه
خیلی زیادی در خراسان شمالی وجود دارد كه كمتر به آن ها توجه شده
است .وی اضافه کرد :در توسعه گلخانه ها در این استان خیلی ضعیف و
فقیر هستیم در حالی که هم اشتغال زاست و هم بهره وری باالیی دارد.
به گفته وی ،گیاهان دارویی و اراضی شیب دار در این استان فوق العاده
ظرفیت دارد و اگر چه كارهایی در این باره شروع شده است ولی با توجه
به ظرفیت ها جای كار دارد .وی تصریح کرد :برای ایجاد صنایع تبدیلی
در این استان ما آماده ایم و حمایت می كنیم .وی افزود :از منابع طبیعی
می خواهم كسی را كه می خواهد معدن تأسیس كند ،گرفتار نكند و خود
اقدام كند تا حق دو طرف حفظ شود.گفتنی است ،رئیس مجلس شورای
اسالمی روز گذشته پس از ورود به خراسان شمالی ،به مزار شهدای
بجنورد رفت و پس از قرائت فاتحه و گلباران مزار شهدا ،به زیارت حرم
امامزاده سید عباس(ع) رفت و بر مزار آیت ا« ...مهمان نواز» هم حضور
یافت و با نثار فاتحه یاد و خاطره نماینده فقید استان در مجلس خبرگان
رهبری را گرامی داشت.

پیامک «براتیان» درخصوص بازنشستگی و استعفا
علوی -در حالی که روز گذشته یک منبع آگاه از
استعفای شهردار بجنورد خبر داد اما «براتیان»
اع ــام کــرد استعفایش صحت نـــدارد و شرایط
بازنشستگی بــرای وی فــراهــم شــده اســت .یک
عضو شورا هم به برگزاری دو جلسه در خصوص
بازنشسته شدن «براتیان» اشاره و اعالم کرد :در
جلسه روز چهارشنبه شورا ،بازنشستگی شهردار،
قطعی اعالم و مقرر شد در فرصتی كه وجود دارد،
امور شهر انجام شود .از سوی دیگر به گفته رئیس
شــورای شهر ،وزارت کشور در ایــن بــاره تصمیم
خواهد گرفت که شــهــردار بجنورد در ۳۰ســال
خدمت بازنشسته شود یا خیر.یك منبع آگاه ،روز
گذشته در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :شهردار

بجنورد به دلیل این که در شهریور امسال بازنشسته
می شــود ،استعفای خود را به شــورای شهر ارائه
کــرده اس ــت.در همین زمینه شنیده شــده است
گویا روز یک شنبه پس از جلسه علنی شورای شهر
بجنورد ،جلسه ای غیرعلنی برای بررسی موضوع
بازنشسته شــدن شهردار برگزار شــد .همچنین
گفته می شود شورای شهر بجنورد در تالش برای
رایزنی با وزارت كشور است تا در صورت امکان،
مدت خدمت «براتیان» در شهرداری افزایش یابد و
در صورتی که مجوزی برای ادامه فعالیت شهردار
بجنورد پس از بازنشستگی دریافت نشود شهردار
جــدیــد انــتــخــاب مــی شــــود.در همین خصوص،
شهردار بجنورد که عصر دیــروز پاسخگوی تلفن

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی ،پایان خرداد
را آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی سال
 97مشاغل مطرح کرد و از مؤدیان خواست در مهلت
مقرر ،اظهارنامه های خود را تسلیم کنند.
«یعقوب نژاد» در جمع خبرنگاران بیان کرد :چنان
چه افــراد به موقع اظهارنامه هــای خــود را تسلیم
کنند ،از معافیت  21میلیون و  600هزار تومانی
برخوردار می شوند و در غیر این صورت ،عالوه بر این

که مشمول معافیت نخواهند شد 30 ،درصد جریمه
غیرقابل بخشش هم شامل شان خواهد شد.
او از افزایش ساعت کاری کارکنان اداره کل امور
مالیاتی تا پایان مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه ها به
منظور رفاه حال مؤدیان خبر داد و اظهارکرد :برای
ایــن منظور ،ادارات امــور مالیاتی شهرستان های
استان از بیست و هفتم ماه جــاری تا پایان خرداد
همه روزه منهای جمعه از ساعت  7:30تا  19فعال

خبرنگار ما نبود ،در جواب پرسش پیامکی خبرنگار
مان که آیا استعفا کرده است ،اعالم کرد« :استعفا
صحت ندارد ،شرایط بازنشستگی فراهم شده».
رئیس شورای شهر بجنورد هم در همین خصوص
عصر دیروز گفت :براتیان ،شهردار بجنورد نامه ای
مبنی بر اتمام دوران خدمت به شورا ارسال کرده
است که در حال رایزنی و بررسی بــرای تصمیم
گیری در این باره هستیم« .محمدی» ادامه داد:
وزارت کشور در این بــاره تصمیم خواهد گرفت
که شهردار بجنورد در ۳۰سال خدمت بازنشسته
شود یا خیر«.موسوی» عضو شورای شهر بجنورد
هم به خبرنگار ما گفت :در جلسه یك شنبه بدون
حضور خبرنگاران ،نامه شهردار مبنی بر فراهم

هستند و در روز جمعه نیز از ساعت  7:30تا 14
فعالیت خواهند کرد.
او با اشــاره به تداخل سی و یکم تیر با روز تعطیل،
افــزود :طبق قانون در چنین شرایطی ،در روز یکم
تیر نیز برای تسلیم اظهارنامه های مالیاتی فرصت
هست«.یعقوب نژاد» از تعیین مالیات برای افرادی که
بیش از  20سکه بهار آزادی در سال  97خریداری
کردند هم خبر داد و گفت :کسانی که بین  20تا 60
سکه خریده اند به ازای هر سکه  150هزار تومان،
افرادی که بین  600تا  100سکه خریده اند به ازای
هر سکه  200هزار تومان و کسانی هم که بین 100

شدن شرایط بازنشستگی بررسی شد كه برخی
از اعــضــای شــورا اعــام كــردنــد كــه ممكن است
بازنشستگی وی با  ٣٥سال انجام شود كه طبق
قوانین ،برای جانبازان باالی  30درصد و افراد
فــوق لیسانس  35ســال محاسبه می شــود .وی
ادامه داد :در جلسه ای كه روز چهارشنبه برگزار
شد بازنشستگی شهردار ،قطعی اعالم و مقرر شد
در فرصتی كه وجود دارد ،امور شهر انجام شود.
وی ادامه داد :در جلسه مطرح شد كه رئیس شورا
باید مدارك شهردار را به طور كامل بررسی می كرد
تا در حق دیگران و شهروندان جفا نمی شد.
حکم «روح ا ...براتیان» به عنوان شهردار بجنورد
 21آبان  96از سوی وزیر کشور ابالغ شد.

تا  200سکه خریده اند به ازای هر سکه باید 250
هزار تومان مالیات پرداخت کنند.او از وجود امکان
تقسیط مالیات در  4قسط مساوی برای کسانی که
توان پرداخت یک جای آن را ندارند ،خبر داد.وصول
 96درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال 97
از دیگر مــواردی بود که وی به آن اشــاره کرد و این
میزان را یک درصد کمتر از میانگین کشوری خواند.
او به زیان ده بودن  2شرکت بزرگ خراسان شمالی
در سال  97و پذیرش زیان این شرکت ها از سوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی اشاره کرد
ولی ترجیح داد نام شرکت ها را بیان نکند.

اخبار
با اجرای طرح نشاط معنوی رقم می خورد؛

گامی برای غنی سازی
اوقات فراغت

مرتضوی -به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه
استان ،امسال نیز مانند سال های گذشته با فرا
رسیدن فصل تابستان ،طــرح نشاط معنوی در
بقاع متبرکه استان اجرا می شود تا به غنی سازی
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان کمک شود .حجت
االســـام «عظیم آســـوده» بــه برنامه هــای متنوع
آموزشی و تفریحی در دل طرح نشاط معنوی اشاره
کرد که در آن از ظرفیت مبلغان بومی ،دانشجویان
رشته های علوم قرآنی و الهیات و مربیان طرح سبک
زندگی اسالمی بهره گرفته می ش ــود.او احکام
و عقاید ،فعالیت های قرآنی و مباحث مربوط به
مهارت های فردی را از سلسله برنامه های آموزشی
یاد کرد و از عالقه مندان خواست از بیست و پنجم
ماه جاری با مراجعه به ادارات شهرستان ها از این
طرح بهره مند شوند .این مقام مسئول فرصت ثبت
نام را تا  12تیر اعــام و دوره اجــرای طرح نشاط
معنوی را از سیزدهم تیر تا بیست و نهم مرداد امسال
اعالم کرد.حجت االسالم «آسوده» از بقاع متبرکه به
عنوان پایگاه های اوقات فراغت یاد کرد و از این که
برای اجرای این طرح طی امسال  35بقعه متبرکه
در نظر گرفته شده است ،سخن گفت.

یک مجروح در تصادف
اتوبوس با پراید

آگاهی  -در پی تصادف اتوبوس آزادشهر  -زاهدان
با خ ــودروی پراید در محور بجنورد  -اسفراین
راننده خودروی پراید مصدوم و راهی بیمارستان
شــد .به گــزارش پلیس راه اسفراین ،ایــن حادثه
ساعت  13:30روز گذشته رخ داد که در آن به
هیچ یک از  21مسافر این اتوبوس آسیبی نرسید.
در پی این حادثه با توجه به خسارت وارد شده
به اتــوبــوس ،مسافران با اتــوبــوس دیگری راهی
سیستان و بلوچستان شدند .سرگرد «خداشاهی»
فرمانده انتظامی اسفراین علت بروز این سانحه
را در دست بررسی اعــام کــرد .محور بجنورد -
اسفراین به علت پیچ های تند و عرض کم یکی از
راه های حادثه خیز استان محسوب می شود.

مدیرعامل پتروشیمی خراسان:

دومین شرکت پتروشیمی
استان آغاز به کار کرد
دومین شرکت پتروشیمی استان با نــام «شاهین
اترک» تأسیس شد و با قدرت کار خود را آغاز کرد.
به گفته مدیرعامل پتروشیمی خراسان ،بر مبنای
مصوبه سفر رئیس جمهور به استان از ایــن پس
طــرح اوره آمونیاک  ۲توسط شرکت پتروشیمی
«شاهین اترک» پیگیری می شود و با توجه به این که
هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب شده
اند مسئولیت اجــرای پــروژه با مدیریت این شرکت
خواهد بود«.شفیعی» گفت :شرکت سرمایه گذاری
تأمین اجتماعی(شستا) و شرکت سرمایه گذاری
پتروفرهنگ سهام داران اصلی دومــیــن شرکت
پتروشیمی در خراسان شمالی هستند.

