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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شهردرسوگ
آیتا ...هاشمی

خراسان شمالی در پی رحلت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی یار دیرین
انقالب و ام��ام(ره) و رهبری به سوگ نشست.به همین مناسبت،
ادارات مختلف با نصب پرده و بنر سیاه پوش شدند و کسبه هم با نصب
پارچه و پرچم های سیاه رنگ و پرده نوشته هایی در سوگ رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستند.دیروز با وجود این که وسط
هفته بود ،اما سکوت غمناکی بر فضای شهر حاکم بود نه از فروش خبر
چندانی بود و نه از خرید و نه از ترافیک در هسته مرکزی شهر.تجمع
های چند نفره به ویژه افراد میانسال به چشم می خورد که از یار دیرین
انقالب صحبت می کردند .برخی می گفتند مردم هنوز خوب به یاد
دارند روزی را که آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در دوره ای که رئیس
جمهور بود سفری به بجنورد داشت و در کنار بهره برداری از دیگر
پروژه های مهم شهری ،پتروشیمی و بیمارستان تأمین اجتماعی را
نیز افتتاح کرد«.ریحانی» یکی از شهروندان گفت :مردم بجنورد تالش
ها و تأثیر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را در پیروزی انقالب و پس از آن
خوب به خاطر دارند و قدر آن ها را به خوبی می دانند.
شهروندیدیگرعنوانکرد:مردمبجنورداگرچهازدرگذشتیاردیرین
انقالب سخت اندوهگین هستند اما معتقدند که درگذشت چهره های
تأثیرگذار سیاسی نمی تواند در وحدت و یکپارچگی ملت ایران خللی
ایجاد کند و به دشمن و بدخواهان نظام و انقالب فرصت نمی دهند تا
از این وقایع سوء استفاده کنند و تا آخر عمرشان به رهبر انقالب وفادار

و گوش به فرمان ایشان هستند.یکی دیگر از شهروندان بیان کرد:
درگذشت آقای هاشمی خیلی غیرمنتظره بود و خوب به یاد دارم که
او در کنار امام خمینی(ره) برای به پیروزی رسیدن انقالب تالش کرد
و نقش مهمی در این انقالب داشت«.صدوقی» تأسیس دانشگاه آزاد
را نیز مدیون تدبیر آیت ا ...هاشمی دانست و اظهارداشت :بسیاری
از مردم ایران زمین تحصیالت تکمیلی و دانشگاهی فرزندان خود
را مدیون وی هستند و به طور قطع این موضوع در ذهن همه مردم
خواهد ماند.شهروند دیگری گفت :آیت ا ...هاشمی به نوعی پشتوانه
انقالب و نظام جمهوری اسالمی بود.
«رحیمی» اظهارداشت :نمی توان از نقش و تأثیر وی در انقالب و اتفاق
های مهم کشور غافل شد و آن ها را نادیده گرفت و به راستی که مرگ
وی ضایعه اندوهگین و سختی است.
وی خاطرنشان کرد :مردم با حضور در مراسم تشییع پیکر رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دادند که همواره ادامه دهنده
راه همراهان و رهروان انقالب و گوش به فرمان مقام معظم رهبری
هستند.اگرچه درگذشت آیت ا ...هاشمی غیرمنتظره و ناگهانی
بود اما حضور مردم در مراسم تشییع وی ،سیاه پوش کردن شهرها و
ارسال پیام های تسلیت نشان داد که این مردم همیشه برای یاوران
انقالب و یاران امام (ره) و رهبر انقالب ،سنگ تمام می گذارند.
عکس ها  :بهمنیار

گزارشی از قدم های سردار سازندگی در شهرستان های استان

اظهارات آیت ا « ...رفسنجانی » در بجنورد

آیت ا« ...هاشمی رفسنجانی» ،چهارشنبه  13تیر ماه
 1375در دوره دومی که به عنوان رئیس جمهوری
اسالمی ایران فعالیت می کرد برای افتتاح تعدادی از
پروژه ها به بجنورد و اسفراین سفر کرد .بهره برداری
از مجتمع پتروشیمی خراسان ،افتتاح رسمی فرودگاه
بجنورد و افتتاح محور بجنورد به حکم آباد توسط سردار
سازندگی صورت گرفت .وی در جریان افتتاح این پروژه
های مهم ،صحبت های جالب توجهی داشت که در
روزنامه «خراسان»  14تیر ماه  1375منتشر شد .آیت
ا« ...هاشمی رفسنجانی» 2 ،روز بعد از افتتاح این پروژه
ها در خطبه های نماز جمعه تهران اطالعات بیشتری
درباره این پروژه ها ارائه کرد که صحبت هایش شنبه

3

ویژه درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی

 16تیر ماه  1375در روزنامه خراسان منتشر شد .در
این مطلب بخش هایی از این اظهارات چاپ شده در
روزنامه خراسان را از نظر می گذرانیم.

I Iافتتاح رسمی پتروشیمی خراسان

مجتمع عظیم پتروشیمی خراسان روز چهارشنبه
با حضور آق��ای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور
رسم ًا مورد بهره برداری قرار گرفت .با راه اندازی
این مجتمع عظیم ضمن تولید ساالنه  500هزار
ت��ن ک��ود شیمیایی ج��م��ه��وری اس�لام��ی ای���ران از
واردات کود اوره بی نیاز شد .این مجتمع که در 17
کیلومتری جاده بجنورد -مشهد واقع شده ایران را
در ردیف کشورهای صادر کننده کود اوره در جهان

قرار داد.آق��ای هاشمی رفسنجانی در مراسم بهره
برداری از این طرح ملی با اشاره به گسترش صنایع
مادر در نیل به خودکفایی و توسعه کشور از تالش
متخصصان ایرانی در راه اندازی مجتمع پتروشیمی
خراسان قدردانی کرد و آن را هدیه ای برای مردم
استان خراسان دانست.رئیس جمهور گفت :استان
خراسان در سایه امام هشتم (ع) محور اساسی ایران
و انقالب اسالمی به شمار می آید و اثرات احداث
این مجتمع نه تنها متوجه استان خراسان بلکه دیگر
نقاط کشور می شود.

I Iافتتاح رسمی فرودگاه بجنورد

با ورود هواپیمای ریاست جمهوری اسالمی ای��ران،

فرودگاه شهرستان بجنورد روز چهارشنبه رسم ًا افتتاح
ش��د ...ب��رای ای��ن ف��رودگ��اه که ت��وان سرویس ده��ی به
هواپیمایی  737و  747را دارد ،هفته ای  2پرواز به
مقصد تهران و بالعکس در نظر گرفته شده اس��ت...
رئیس جمهور سپس در جمع مدعوین حاضر در فرودگاه
بجنورد طی سخنانی با اشاره به اهمیت شبکه ناوبری
هوایی در توسعه کشور به ویژه فعالیت های اقتصادی
ضرورت گسترش این شبکه را مورد تأکید قرار داد.

I Iرئیس جمهور در اسفراین

دومین محور ارتباطی سراسری شمال شرق کشور
به طول  125کیلومتر از بجنورد تا حکم آباد نیز روز
چهارشنبه با حضور آقای هاشمی رفسنجانی رئیس
جمهور به بهره ب��رداری رسید ...رئیس جمهور در
مراسم بهره برداری از این طرح در اسفراین گفت :این
شهرستان که درگذشته از نظر راه های ارتباطی یک
منطقه بن بست به شمار می رفت اکنون به بزرگراه
ارتباطی کشور تبدیل شده اس��ت .کار ساخت سد
مخزنی و شبکه آبرسانی بیدواز در  20کیلومتری
شمال شرق اسفراین نیز روز چهارشنبه با حضور آقای

هاشمی رفسنجانی آغاز شد ...همچنین مرحله اول
مجتمع فوالد اسفراین عصر روز چهارشنبه با حضور
رئیس جمهور افتتاح شد.

I Iخطبه های نماز جمعه تهران

مردم تهران نماز جمعه را روز گذشته به امامت حجت
االس�ل�ام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس
جمهور اقامه کردند ...رئیس جمهور روند سازندگی
و عمران و توسعه در کشور را بسیار امیدبخش خواند
و تصریح کرد :طرح های عظیمی که طی چند روز
گذشته در شمال غربی خراسان به بهره ب��رداری
رسید ،نشانه های توسعه بسیار وسیعی است که در
امور زیربنایی و صنایع مادر در اقصی {نقاط} مختلف
کشور به انجام رسیده و یا در حال انجام است .آقای
هاشمی رفسنجانی اف��زود :ارزش اقتصادی طرح
هایی که چند روز گذشته در اسفراین ،بجنورد،
شیروان ،قوچان و بخش جاجرم به ثمر رسید حدود 5
هزار میلیارد ریال است و این ها در منطقه ای است که
 2ماه قبل طرح عظیم جاده ابریشم در آن راه اندازی
شد.رئیس جمهور اظهارداشت :در ساخت مجتمع

پتروشیمی خراسان که تمامی مراحل اجرای آن را
کارگران ،متخصصان و کارشناسان داخلی برعهده
داشتند ،جدیدترین تکنولوژی صنعت پتروشیمی
به کار رفته و  220میلیون دالر صرفه جویی ارزی
به دنبال داشته اس��ت ...کارخانه اسفراین قطعات
بزرگ مورد نیاز در صنایع اساسی را تأمین می کند،
کارخانه های دیگر نیز که با تالش متخصصان داخلی
ظرف یک و نیم سال به پایان برسد ،ما را از واردات
صدها میلیون دالر لوله بدون درز و پودر آلومینا {بی
نیاز} خواهد کرد.

آﮔﻬﯽ اﺑﻼﻏﻴﻪ

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١٣٩٥٠٤٠٠٧١٥٢٠٠٠١٠٦ :ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه٩٥٠٠١٣١ :
ﺷﻤﺎره اﺑﻼﻏﻴﻪ ١٣٩٥٠٥١٠٧١٥٢٠٠٠٦٤٥ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور١٣٩٥٫١٠٫١٨ :
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٧٤٤و ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٥٢٤٩٢٥٩٣٥٩
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� آﺷﺨﺎﻧﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎ�� � - ٥ﻮﭼﻪ اداره ﭘﺴﺖ  -اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺷﻌﺒﻪ آﺷﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎﻧ�� ﺷﻤﺎره  ١٣٨٥٫٠٢٫٣١ - ٨٥٠١٠٢٥ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ  ٧٫٩٠١٫٦٠٠ر�ﺎل ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ
 ١٣٩٥٫٠٦٫٠٩ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و از ﺗﺎر�ﺦ ﻣﺬ�ﻮر ﺗﺎ روز ﺗﺴﻮ�ﻪ �ﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫ� ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﺋ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٠١٣١ﺗﺸ�ﻴﻞ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻮرخ
 ١٣٩٥٫٠٦٫١٧ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ�
ﺑﺴﺘﺎﻧ�ﺎر ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ١٨آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ �� ﻣﺮﺗﺒﻪ در ��� از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﻠ�
آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز از ﺗﺎر�ﺦ ا�ﻦ آﮔﻬ� �ﻪ روز اﺑﻼغ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ� ﮔﺮدد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫ� ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎ�ﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋ� ﺟﺮ�ﺎن ﺧﻮاﻫﺪ �ﺎﻓﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر١٣٩۵,١٠,٢٢ :

ﺑﺸﻴﺮﺧﺎﻧﯽ  -ﮐﻔﻴﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن

 /٩٥٣٠٦٧٧٤و

آﮔﻬﯽ اﺑﻼﻏﻴﻪ

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١٣٩٥٠٤٠٠٧١٥٢٠٠٠١٠٦ :ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه٩٥٠٠١٣١ :
ﺷﻤﺎره اﺑﻼﻏﻴﻪ ١٣٩٥٠٥١٠٧١٥٢٠٠٠٦٤٥ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور١٣٩٥٫١٠٫١٨ :
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ آﻗﺎ� ﺣﻤﺰه ﻋﻠ� ﻧﺼﻴﺮ� ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٣٤٤و ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٥٢٤٩١٥٤٠٦٩
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� آﺷﺨﺎﻧﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎ�� � - ٥ﻮﭼﻪ اداره ﭘﺴﺖ  -اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺷﻌﺒﻪ آﺷﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎﻧ�� ﺷﻤﺎره  ١٣٨٥٫٠٢٫٣١ - ٨٥٠١٠٢٥ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ  ٧٫٩٠١٫٦٠٠ر�ﺎل ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ
 ١٣٩٥٫٠٦٫٠٩ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و از ﺗﺎر�ﺦ ﻣﺬ�ﻮر ﺗﺎ روز ﺗﺴﻮ�ﻪ �ﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫ� ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﺋ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٠١٣١ﺗﺸ�ﻴﻞ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻮرخ
 ١٣٩٥٫٠٦٫١٧ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ�
ﺑﺴﺘﺎﻧ�ﺎر ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ١٨آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ �� ﻣﺮﺗﺒﻪ در ��� از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﻠ�
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آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز از ﺗﺎر�ﺦ ا�ﻦ آﮔﻬ� �ﻪ روز اﺑﻼغ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ� ﮔﺮدد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫ� ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎ�ﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋ� ﺟﺮ�ﺎن ﺧﻮاﻫﺪ �ﺎﻓﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر١٣٩۵,١٠,٢٢ :

ﺑﺸﻴﺮﺧﺎﻧﯽ  -ﮐﻔﻴﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن
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