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خراسان شمالی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت:  ۳۰ هزار واحد صنفی در این استان فعالیت می کنند که ۵۲ درصد 
آنها معافیت مالیاتی داشته و یا مشمول مالیات نیستند. 

به گزارش ایرنا یوسف یعقوبی در نشست خبری اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه اظهار 
داشت:  این صنوف شامل گروه های مختلف مانند واحدهای صنفی اتاق اصناف، نظام پزشکی، مهندسی و 

پیمانکاران و همه اشخاص حقوقی هستند که پرونده فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه ۴۸ درصد صنوف استان مشمول مالیات هستند ..

3

ثبت 655 اثر از
 خراسان شمالي
 در فهرست آثار ملي
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عملکرد هیات های انتخابات،  بدون نگاه سیاسی است 

79 درصد از جمعیت یارانه بگیر 
خراسان شمالی، مشمول دریافت 

بسته معیشتی

معــاون اجتماعــی اداره کل کار، تعــاون و 
رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت:  79 
درصــد از جمعیــت یارانــه بگیــر ایــن اســتان 
مشــمول دریافــت بســته معیشــتی شــده انــد. 
ــا ایســنا،  ــو ب ــت و گ ــی در گف علیرضــا ذوق
خانــوار   ۲۲1 و  هــزار   ۲۸۴ اظهارکــرد:  
ــن  ــر در ای ــش نف ــزار و ش ــادل 7۲1 ه مع

اســتان یارانــه دریافــت می کننــد.
وی افــزود:  از ایــن جمعیــت ۲۲۵ هــزار 
و 11۴ خانــوار مشــمول دریافــت بســته 

ــد. ــده ان ــتی ش معیش
ذوقــی ادامــه داد:  در واقــع از هــر پنــج نفــر 
ــر  ــار نف ــتان، چه ــن اس ــر در ای ــه بگی یاران

ــد. ــرده ان ــت ک ــی را دریاف بســته حمایت
ــمول  ــه مش ــرادی ک ــا اف ــاط ب وی در ارتب
ایــن طــرح نشــده و نســبت بــه آن اعتــراض 
ــزار و 1۲۸  ــت:  ۳1 ه ــز گف ــد نی ــرده ان ک
خانــوار نســبت بــه ایــن امــر اعتــراض 
ــت  ــمول دریاف ــه مش ــا اینک ــد ام ــرده ان ک
ــوز  ــر هن ــا خی ــد ی ــده ان ــی ش ــته حمایت بس
ــام  ــی اع ــه، اطاعات ــوی وزارت خان از س

ــت. ــده اس نش
ایــن مســئول تصریــح کــرد:  برخــی از 
ــت  ــرای دریاف ــز ب ــتان نی ــن اس ــراد در ای اف
یارانــه ثبــت نــام نکــرده انــد کــه ایــن امــر 
ــامانه  ــه س ــدن ب ــا وارد ش ــد ب ــز می توانن نی

ــد. ــام کنن ــود را اع ــای خ ــه تقاض مربوط

فرمانـدار بجنـورد گفـت:  عملکـرد هیات هـای اجرایـی و نظـارت 
شهرسـتان بجنـورد بـرای برگـزاری انتخابـات بـر مبنـای قانـون بوده 

اسـت. 
بـه گـزارش غامرضـا عـوض زاده در نشسـت مشـترک اعضـای 

هیات هـای اجرایـی و نظارت شهرسـتان گفت:  ایـن دو هیات بـا اجرای 
درسـت قانون عملکـرد خوبـی داشـته انـد. روابـط عمومـی فرمانداری 
بجنـورد، وی افـزود: عملکـرد اعضـای هیات هـای اجرایـی و نظـارت 
براسـاس اسـتعامات مراجـع چهـار گانـه و بـدون نـگاه سیاسـی بوده 

اسـت. 
عـوض زاده همچنین بـه اقدامات انجام شـده بـرای برگـزاری انتخابات 
اشـاره کـرد و ادامـه داد:  بـه تعـداد کافـی اعضـای شـعب تامیـن و 

آموزش هـای آنـان شـروع و پشـتیبانی الزم صـورت گرفتـه اسـت.

ثبت 655 اثر از خراسان شمالي 
در فهرست آثار ملي

و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
صنایع دستی خراسـان شـمالی گفت:  »تاکنون 6۵۵ 
اثر طبیعـی، تاریخـی، ناملمـوس و اثر منقـول از این 
اسـتان در فهرسـت آثار ملی به ثبت رسـیده است.«

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان 
شـمالی، حبیب یزدان پنـاه روز شـنبه 19 بهمن  9۸ 
با اعام ایـن مطلب اظهـار کـرد:  »این تعـداد آثار 
شـامل ۵11 اثر تاریخـی، ۴9 اثـر طبیعـی و 7۵ اثر 

ناملمـوس و۲۰ اثـر منقـول تاریخی اسـت.«
یزدان پنـاه با اشـاره بـه مطالعـه و بررسـی پیرامون 
آثـار فرهنگی تاریخـی و طبیعـی به منظـور ثبـت 
آن هـا در فهرسـت آثـار ملـی، تصریـح کـرد:  »در 
سـال جـاری پرونـده 19 اثـر تاریخـی، طبیعـی، 
ناملمـوس و اثـر منقـول اسـتان، موفـق بـه ثبـت 
در ایـن فهرسـت شـد.« وی کارخانه پنبـه جاجرم 
و ایسـتگاه راه آهـن ثبت شـده، بهکـده رضـوی، 
آییـن عـزاداری سـنگ زنی، مهـارت سـنتی تهیه 
آجیـل، مهـارت تهیـه نـان یوخـه، رسـم آلچـق، 
رسـم بجه خوانـی، تاس اسـتخوانی، حقه سـفالی، 
کاسـه سـفالی با نقش بـال، کلنـگ مفرغـی، منبر 
چوبی نظرگاه گرمـه، تنگ سـفالی مجموعه آقای 
توحـدی، الله هـای واژگـون، گردوهـای ذینکانلو، 
ارس سرچشـمه، تـوت مملجـه و چشـمه گاوگل 
ازجملـه این آثـار اسـت.مدیرکل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان شـمالی، 
برنامه ریـزی برای شناسـایی و معرفـی ارزش های 
میـراث معنـوی و طبیعی اسـتان در راسـتای حفظ 
و ارتقـای هویـت تاریخی فرهنگـی آن هـا را امری 

ضـروری دانسـت.

 ضرورت احداث 21 پل جدید
 در مناطق روستایی

عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
از  شـمالی  خراسـان  اسـتانداری 
خسـارت سـنگین سـیل ابتدای سـال 
بـه ابنیـه و راه های خراسـان شـمالی 
خبـر داد و گفـت:  بنا بر ضـرورت باید 
۲1 پـل جدیـد در مناطـق روسـتایی 

اسـتان احـداث شـود. 
بـا  گفت وگـو  در  رجـب راده  رضـا 
اظهـار  بجنـورد  در  تسـنیم  خبرنـگار 
واحـد   6۰۰۰ از  بیـش  داشـت:  
ابتـدای  سـیل  بحـران  در  مسـکونی 
سـال 9۸ در خراسـان شـمالی دچـار 
آسـیب شـد که بیشـترین خسـارت ها 
در شـمال اسـتان و شهرسـتان راز و 

اسـت. بـوده  جـرگان 

وی افـزود:  در بحـران سـیل ابتـدای 
شـدت  بـودن  بـاال  جـاری  سـال 
بـودن  گلـی  و  خشـت  و  بارش هـا 
راز  شهرسـتان  در  روسـتایی  منـازل 
خسـارت  بـروز  باعـث  جـرگان  و 
سـازی  مقـاوم  بنابرایـن  شـد،  مالـی 
و بازسـازی منـازل روسـتایی در ایـن 
شهرسـتان در دسـتور کار اسـتان قرار 

گرفـت.
عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
گفـت:   شـمالی  خراسـان  اسـتانداری 
نبـود ابنیـه و پل در راه های روسـتایی 
از دیگـر مشـکات این اسـتان اسـت 
راه هـای  سـیل  بـروز  هنـگام  کـه 
دسترسـی مسـدود می شـود و استاندار 

بازدیـد  در جریـان  خراسـان شـمالی 
انجـام  زده دسـتور  مناطـق سـیل  از 
اقدامـات ویـژه برای حل این مشـکل 
محـل  از  بنابرایـن  اسـت.  داده  را 
اعتبـارات اسـتان و بـا کمـک مرکـز 
ایجـاد ۲1 پـل ضروری در دسـتور کار 

می باشـد. اسـتان 
 ۴۵ کـرد:   نشـان  خاطـر  زاده  رجـب 
درصد مردم اسـتان روستانشـین هستند 
که نسـبت بـه میانگین کشـوری باالتر 
اسـت و اگـر امکانات و زیرسـاخت های 
الزم بـرای زندگـی بهتـر ایـن افـراد در 
روسـتاها فراهم نشود٬ شـاهد مهاجرت 
آنـان بـه شـهرها و بـروز آسـیب های 

بعـدی خواهیـم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی با اشاره 
»خراسان  گفت:   گردشگری،  بین المللی  نمایشگاه  سیزدهمین  برپایی  به 
شمالی در این نمایشگاه حضوری فعال دارد و اجرای بالغ بر ۳۰ برنامه جانبی 
شده  برنامه ریزی  استان  گردشگری  ظرفیت های  و  فرهنگ  معرفی  برای 

است.«
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان شمالی، حبیب یزدان پناه روز پنجشنبه 17 بهمن  9۸ اظهار کرد:  
»بزرگ ترین رویداد گردشگری کشور در آستانه برگزاری است که خراسان 
شمالی نیز با برنامه ریزی های انجام شده در این نمایشگاه رویکردی متفاوت 
در جهت معرفی و توسعه ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان دارد.«

یزدان پناه با اشاره به تجربه موفق سال گذشته حضور خراسان شمالی در 
این نمایشگاه عنوان کرد:  »شناساندن خراسان شمالی به عنوان یک مقصد 
در جذب  استان  این  و ظرفیت های  دیدنی  جاذبه های  معرفی  گردشگری، 

گردشگر ازجمله اصلی ترین اهداف حضور ما در این نمایشگاه است.«
قرار  استان  اختیار  در  امسال  که  نمایشگاهی  »فضای  کرد:   تصریح  وی 

مشارکت  و  ظرفیت  این  »از  افزود:   وی   است  مترمربع   ۳۰۰ داده شده، 
فروش  و  بازاریابی  معرفی،  جهت  در  هنرمندان  و  صنعتگران  بیشتر  دادن 
میراث  مدیرکل  خواهیم شد.«   بهره مند  تهران  نمایشگاه  در  صنایع دستی 
راستای  »در  گفت:   شمالی  خراسان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
استان، سیاه چادر  آداب و رسوم، فرهنگ و غذا های سنتی و محلی  معرفی 
عشایر استان نیز در فضای باز این نمایشگاه برپا می شود.« یزدان پناه تصریح 
کرد:  »موسیقی فولکلوریک با اجرای گروهی آیینی در این نمایشگاه حضور 
دارند و معرف فرهنگ و موسیقی غنی خراسان شمالی خواهند بود که ۳۰ 
ویژه برنامه را در نقاط مختلف شهر تهران اجرا می کنند.« وی همچنین از 
راه اندازی نرم افزار کاربردی با عنوان "مقصد کجاست" در نمایشگاه تهران 
خبر داد و اظهار کرد:  »بخش نمایشگاهی خراسان شمالی در سالن شماره 
تمام  از  که  برپا می شود  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  در محل  واقع   7
دعوت  نو  مقصدهای  در  گردشگری  و  سفر  به  عاقه مندان  و  هموطنان 

می شود از آن بازدید داشته باشند.«
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی 

صنایع دستی تهران از تاریخ ۲۳ تا ۲6 بهمن جاری برپا می شود و از ساعت 9 
تا 17 پذیرای عموم بازدیدکنندگان و عاقه مندان است.

اجراي 30 ویژه  برنامه خراسان شمالي در نمایشگاه گردشگري تهران

خبر
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مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
حافظمگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

خبرخبر

مالیاتی خراسان شمالی گفت:  ۳۰ هزار  امور  مدیرکل 
واحد صنفی در این استان فعالیت می کنند که ۵۲ درصد 

آنها معافیت مالیاتی داشته و یا مشمول مالیات نیستند. 
به گزارش ایرنا یوسف یعقوبی در نشست خبری اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه اظهار داشت:  
واحدهای  مانند  مختلف  گروه های  شامل  صنوف  این 
صنفی اتاق اصناف، نظام پزشکی، مهندسی و پیمانکاران 
و همه اشخاص حقوقی هستند که پرونده فعالیت دارند.

مشمول  استان  صنوف  درصد   ۴۸ اینکه  بیان  با  وی 
۳۸درصد  نیز  ۴۸درصد  این  از  گفت:   هستند  مالیات 

مالیاتی کمتر از 1۰ میلیون ریال پرداخت می کنند.
یعقوبی گفت:  امسال ۲6هزار و 697 اظهار نامه مالیاتی 
به اداره کل امور مالیاتی وارد شد که نسبت به سال قبل 
هفت درصد رشد دارد و ۵۵درصد مودیان ما توافق این 
اداره کل را در مورد پرداخت مالیات از طریق اظهارنامه 
پذیرفته اند. مدیرکل امور مالیاتی از بخشودگی پلکانی 
جرائم نیز خبر داد و اظهار داشت:  هر مودی مالیاتی که 
پرداخت  را  خود  معوقه  مالیات  مهر  تا  مرداد  ابتدای  از 
برخوردار  جریمه ها  درصد   1۰۰ بخشودگی  از  می کرد 
می شد و ۸ هزار مودی نیز در این مدت با پرداخت اصل 
مالیات از معافیت 1۰۰ درصدی پرداخت جرایم برخوردار 

شدند.

وی افزود:  اگر مردم مالیات های معوقه خود را تا پایان 
جریمه های   99 سال  ابتدای  از  نکنند   پرداخت  سال 
مالیاتی غیر قابل بخشش می شود و باید مالیات و اصل 

بدهی خود را پرداخت کنند.
وی به این موضوع نیز اشاره کرد که نخستین صنفی 
خود  فروش  مکانیزه  صندوق های  اتصال  مشمول  که 
به سامانه سازمان امور مالیاتی شده اند پزشکان هستند 
اظهار داشت:  اگر تا پایان بهمن پزشکان برای اتصال 
اقدام نکنند، مشمول  صندوق های مکانیزه فروش خود 
گروه   1۵ گفت:   می شوند.یعقوبی  مالیاتی  جریمه های 
پایان  تا  باید  صنفی دیگر که شامل ۵۰ صنف هستند 
دی صندوق های مکانیزه خود را به سامانه سازمان امور 
میلیارد  اینکه ۴۸  بیان  با  می کردند.وی  متصل  مالیاتی 
به مودیان خراسان شمالی  اول  اوراق تسویه نوع  ریال 
مودیان  استفاده  داشت:   اظهار  است  یافته  اختصاص 
مالیاتی از اوراق تسویه امسال به نسبت سال قبل دو برابر 
شده است. وی با بیان این که ۸۳ درصد از درآمدهای 
استان تاکنون محقق شده است اظهار داشت:   امسال 
۲هزار و 77۰ میلیارد ریال از در آمدهای مالیاتی استان 
ریال  میلیارد  و ۸۰۰  هزار  رقم  این  از  که  شده  وصول 
مالیات مستقیم و 97۰ میلیارد ریال مالیات غیر مستقیم 
است.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی  نیز 

در این نشست با بیان اینکه جذب اسناد خزانه در خراسان 
شمالی باید افزایش پیدا کند اظهار داشت:  از ۲۲۲ میلیارد 
تومان اسناد خزانه تخصیص یافته به دستگاه  ها که در 
دستگاه ها  توسط  آن  1۲درصد  فقط  شده  ثبت  سامانه 

جذب شده است.
مالی  سال  باقیمانده  ماه   6 در  افزود:   درخشانی  مجید 
دستگاه های استان برای جذب اسناد اقدام کنند و نگذارند 

این کار برای روزهای آخر باقی بماند.
وی با بیان این که دغدغه تجهیز منابع و خروج منابع 
در  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  خصوصی  بانک های 
استان وجود دارد اظهار داشت:  فقط ۳۰درصد از منابع 
هزینه  شمالی  خراسان  در  اقتصادی  بنگاه های  این 
می شود.وی با بیان اینکه طرح گام نیز در خراسان شمالی 
اجرایی خواهد شد اظهار داشت:  این طرح برای تامین 
مواد اولیه و سرمایه در گردش واحد های در حال کار و 
تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهاست و خرید مواد اولیه با 
تامین مالی و ارائه این واحد ها در بورس تضمین می شود 
و فشار بر بانک های دولتی را برای پرداخت سرمایه در 
همایش  برگزاری  از  می یابد.درخشانی  کاهش  گردش 
سرمایه گذاری در خرداد سال 99 نیز خبر داد و گفت:  
کار  پای  اقتصادی  نهاد های  و  استان  تمامی مسووالن 
بی  تدوین مجوزهای  با  نیز  و خوراک همایش  هستند 
نام  فراهم شده است و سرمایه گذاران خارجی نیز در این 

همایش حضور خواهند داشت.
حضور  شرایط  که  کرد  اشاره  نیز  موضوع  این  به  وی 
سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاری یا سپرده گذاری 
سرمایه  با  افزود:   و  است  شده  فراهم  کشور  در  ارزی 
گذاری ۲۵۰ هزار دالری خارجی در کشور، به سرمایه 

گذاران اقامت ۵ ساله داده خواهد شد.
باالتر  آخر  ردیف های  از  کار  و  پایش فضای کسب  در 
این  که  هستیم  استان هایی  بین  در  هنوز  اما  هستیم 
شاخص در آن ها کم است.وی افزود:  ما کمترین میزان 
رشد درآمدهای استانی را در بودجه 99 داریم که خیلی 
گذاران  سرمایه  و  کنندگان  تولید  و  مالیاتی  مودیان  از 

می توانند از این فرصت استفاده کنند.  
خراسان  بانک های  امور  هماهنگی  کمیسیون  رmیس 

بانک های  منابع  گفت:   نشست  این  در  نیز  شمالی 
دولتی  خراسان شمالی در پایان 1۰ ماه امسال رشدی 
میلیارد   ۴۵۴ و  هزار   66 رقم  به  و  داشت  19درصدی 
رشدی  با  هم  دولتی  بانک های  مصارف  و  رسید  ریال 

۳۰درصدی به 79 هزار و ۳7۸ میلیارد ریال رسید.
منابع  به  مصارف  نسبت  افزود:   هدایتی  اصغر  علی 
حالی  در  رسید  درصد  به 1۰9  استان  دولتی  بانک های 
دلیل  همین  به  و  باشد  ۸۰درصد  باید  آن  سقف  که 
بانک های استان مرتب توسط بانک مرکزی  با نرخ ۳۴ 
درصد جریمه می شوند و این یکی از زیان هایی است که 

بانک های استان با آن مواجهند.
کامل  طور  به  که  بانک هایی  در  که  این  بیان  با  وی 
منابع  به  مصارف  نسبت  دی  پایان  در  هستند  دولتی 
به 119 در صد نیز رسید اظهار داشت:  این میزان در 
برخی بانک ها مانند بانک کشاورزی و مسکن حتی به 
۲۰۰ درصد نیز رسید.وی به منابع و مصارف بانک های 
خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نیز اشاره کرد و 
اظهار داشت:  تا پایان آذر منابع بانک های خصوصی ۳۳ 
هزار میلیارد ریال و مصارف این بانک ها هم تقریبا 1۰ 
هزار میلیارد ریال  اعام شد.هدایتی گفت:  در این مدت 
نسبت منابع به مصارف بانک های خصوصی و موسسات 
مالی و اعتباری ۳۳درصد بود  که با نگاهی به آمار نتیجه 
استان سرمایه گذاری نمی  این منابع در  می گیریم که 
ارزی استان را در سال جاری در حدود  شود.وی منابع 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر اعام کرد و گفت:  جمع 
همه منابع ارزی خصوصی و دولتی استان در مجموع به 
سه میلیون دالر می رسد.هدایتی گفت:  صنایعی در استان 
است که از همه زیرساخت های استان استفاده می کنند اما 
آمار به ما نشان می دهند که منابع  برخی از این صنایع به 
سیستم بانکی ما وارد نمی شود.وی مطالبات غیرجاری 
سال قبل را خراسان شمالی را ۵هزار و 9۰7 میلیارد ریال 
اعام کرد و افزود:  در  پایان دی امسال  این عدد به ۴ 
هزار و 7۰9 میلیارد رسید و برای نخستین بار مطالبات ما 

19 درصد کاهش یافت.  
وی مطالبات بانک های خصوصی را 7۰۰ میلیارد ریال 

اعام کرد.

احتمال قطع برق در برخی از نقاط 
خراسان شمالی، طی اسفند

از  شمالی  خراسان  برق  شرکت  مقام  قائم 
احتمال قطع برق در برخی از نقاط این استان 

طی اسفند خبر داد. 
علیخانی در گفت گو با ایسنا گفت:  در حال 
حاضر به منظور صرفه جویی در مصرف گاز، 
شده  محدود  شیروان  نیروگاه  به  گازرسانی 

است.
گرفته  صورت  محدودیت های  با  افزود:   وی 
شیروان  نیروگاه  گازی  واحد   6 از  اکنون  هم 

فقط یک واحد فعال است.
علیخانی با بیان اینکه این 6 واحد یک هزار و 
1۰۰ مگاوات برق تولید می کرد، ادامه داد:  از 
این میزان برق تولید شده، ۳۵۰ مگاوات برق 
تولیدی از اسفراین به علی آباد کتول و ۳۵۰ 
هم  که  می شد  صادر  سمنان  به  نیز  مگاوات 

اکنون این امر انجام نمی شود.
واحد  یک  حاضر  حال  در  کرد:   تصریح  وی 
فعال در این نیروگاه 1۵۲ مگاوات برق تولید 

می کند که نیاز استان فقط برطرف می شود.
آن  بر  عاوه  داد:   ادامه  مسئول  مقام  این 
یک واحد بخار نیز در این نیروگاه هم اکنون 
تولید  برق  و  است  فعال  گازوئیل  سوخت  با 

می کند.
وی تاکید کرد:  اما احتمال می رود برای صرفه 
شدن  مند  بهره  و  سوخت  مصرف  در  جویی 
همه افراد از گاز، تولید برق کاهش و احتمال 
قطع برق در اسفند در این استان وجود داشته 

باشد.
می شود  درخواست  مردم  از  افزود:   علیخانی 
به منظور بهره مندی همه افراد از گاز و برق، 

مردم صرفه جویی در مصرف را داشته باشند.

مدیــر بیمــه ایــران در خراســان شــمالی 
گفــت:  محــور بجنــورد بــه جنــگل گلســتان 
ــن  ــران را در ای ــی بیمــه ای بیشــترین پرداخت

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتان ب اس
ایســنا،  بــا  گــو  و  گفــت  در  اســکندری 
پرداختی هــای  از  اظهارکــرد:  6۰ درصــد 
ــه  ــا ب ــتان را دیه ه ــن اس ــران در ای ــه ای بیم

می دهنــد. اختصــاص  خــود 
خســارت های  باالتریــن  افــزود:   وی 
پرداخــت شــده در بخــش دیــه، در محــدوده 
ــوده  ــتان ب ــگل گلس ــه جن ــورد ب ــاده بجن ج

ــت. اس
اســکندری ادامــه داد:  در بخــش دیه توســط 
ــت  ــان پرداخ ــارد توم ــران، ۳6 میلی ــه ای بیم
ــان  ــا پای ــود ت ــی می ش ــش بین ــده  و پی ش

ــارد تومــان پرداخــت شــود. ســال 6۰ میلی
ــا 1۵  ــر آن 1۰ ت ــاوه ب ــرد:  ع ــان ک وی بی
ــز  ــن بیمــه نی درصــد پرداختی هــا توســط ای

ــود. ــام می ش ــان انج ــش درم در بخ
مدیــر بیمــه ایــران در خراســان شــمالی 
تصریــح کــرد:  پرداختــی در بخــش عمــر و 
... نیــز توســط ایــن بیمــه در اســتان پنــج تــا 

1۰ درصــد اســت.
وی توضیــح داد:  بیمــه ایــران خراســان 
ــه از  ــق بیم ــت ح ــوزه پرداخ ــمالی در ح ش
ســوی مــردم جــزو پنــج اســتان آخــر کشــور 
ــت  ــش پرداخ ــود و در بخ ــوب می ش محس
خســارت ها در رده 1۰ اســتان اول کشــور 

ــرار دارد. ق

فعالیت 30 هزار واحد صنفی در بجنورد ــه  ــی بیم ــترین پرداخت بیش
ــورد  ــور بجن ــران در مح ای

ــتان ــگل گلس ــه جن ب


