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اخبار

این جا ارتفاع
به قانونمیچربد!

بررسی مشکالت
شهرستان بجنورد با حضور استاندار

نشست قشرهای مختلف مردم و بررسی مسائل و مشکالت شهرستان بجنورد ،روز
گذشته با حضور استاندار خراسان شمالی و تعداد دیگری از مسئوالن در روستای
بدرانلو برگزار شد .در همین خصوص ،روابــط عمومی استانداری از تصویب بیش
از  ۱۸۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهره برداری از  ۴۹پــروژه در شهرستان
بجنورد ،در پی بررسی مسائل و مشکالت این شهرستان خبر داد.

افزایش  19درصدی جمع آوری زکات در فاروج
میم پرور -از ابتدای امسال تاکنون در مجموع یک میلیارد و  ۶۴میلیون تومان زکات
در فاروج جمع آوری شده و ۱۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته
و میزان تحقق سهمیه امسال شهرستان نیز  ۱۰۲درصد است« .داغستانی» رئیس
کمیته امداد فاروج با بیان این مطلب در جلسه شورای زکات این شهرستان اظهارکرد:
از این مبلغ  ۵۵۱میلیون تومان به نیازمندان در زمینه های مختلفی همچون مسکن،
معیشت و درمان کمک شده است .امام جمعه فاروج هم گفت :در خصوص مسئله زکات
ضروری است روحانیان سامان دهی شوند و از ظرفیت آنان در زمینه اشاعه فرهنگ
پرداخت زکات استفاده شود .حجتاالسالم «نوروزی» افزود :با توجه به دستورالعمل
ارسالی استان مبنی بر برگزاری رزمایش زکات ،مواسات و همدلی در راستای اشاعه
فریضه زکات در  ۲۱اسفند مصادف با  ۲۷رجب ،سهمیه اختصاص یافته به شهرستان
 ۵۰۰بسته و ارزش هر بسته  ۲۵۰هزار تومان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خبر داد:

مهندسان ساختمان ،معطل تعیین تکلیف تعرفه
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هیچ کارنامه ای برای شهریه بلوکه نشده است

عباس رستگار

علی نیا -تاکنون کارنامه ای به علت پرداخت نشدن شهریه بلوکه نشده است.مدیر آموزش
و پرورش بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :اتفاق جدیدی در پرداخت شهریه مدارس
رخ نداده است و طبق توافقی که در ابتدای سال تحصیلی انجام شده مدارس با توجه به
شرایطی که دارند ،شهریه دریافت می کنند«.امیری» افزود :چنان چه برخالف توافق انجام
شده مدارس از والدین شهریه طلب کنند ،غیرقانونی است و تاکنون گزارشی به اداره آموزش
و پرورش بجنورد ارائه نشده است .وی تصریح کرد :مدارس غیردولتی ،هیئت امنایی و
مدارس خاص هم همان شهریه تعیین شده را دریافت می کنند.

قیمت خودرو روی دنده نوسان

کشف ژل بازی غیربهداشتی
صفحه ۴

صدیقی 30 -عدد ژل بازی اسالیم غیربهداشتی کشف شد .به گفته مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان شمالی ،طی بازرسی از یک واحد صنفی در بجنورد از سوی پلیس
امنیت و اقتصادی استان ژل های مذکور کشف شد« .سیدالموسوی» اعالم کرد:
پرونده ای در این باره در تعزیرات تشکیل شد و در شعب ویژه در حال رسیدگی دقیق
به منظور صدور رأی است.

