
 کد آسان پرداخت #058*8877* پذیرای کمک های مردمی در جشن نیکوکاری
هم اکنون  گفت:  استان  در  نیکوکاری  جشن  آغاز  به  اشاره  با  شمالی  خراسان  کمیته  مدیرکل   
نیازمندان  دست  به  را  خود  کمک های   *8877*058# پرداخت  آسان  کد  یق  طر از  می توانند  خیران 

برسانند.
از  استفاده  یت  محور با  نیکوکاری  جشن  برگزاری  کرونا  ویروس  ویژه  شرایط  به  توجه  با  امسال   

روش های الکترونیکی انجام می شود.
هم  از  می شود،  برگزار  غیرحضوری  به صورت   1400 عید  برای  نیکوکاری  جشن  شمالی  خراسان  در   
کردن به نیازمندان در این جشن، نوروز شادی را برای  کمک  استانی های ارجمند تقاضا می شود با 

همه رقم بزنند.
 روش مشارکت:

  کدآسان پرداخت: *۸۸۷۷*#0۵۸
  شماره کارت:  6037997950030610 

 emdad.ir و پایگاه اینترنتی 
یف  شر مردم  اختیار  در  نیکوکاری  جشن  در  مشارکت  برای  نیز   05832263034 نیکوکاری  تلفن  و   

استان قرار دارد.
 جشن نیکوکاری در استان خراسان شمالی با »شعار عیدی برای همه« برگزار می شود.

ح کرد: مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی مطر
 ارائه 2۷91 مورد خدمات عمرانی به مددجویان 

استاندار خراسان شمالی خبر داد؛

انتظاربرایتکمیلباغموزهدفاعمقدس
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با همت عالقمندان محیط زیست صورت گرفت؛

کاشت ۴۰۰ هزار نهال در 
شمالی خراسان 
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اسفراین،  صنعتی  مجتمع 
کارفرمای  برتر سالمت 

محور در سطح ملی 

سی تی اسکن  دستگاه 
 در بیمارستان 

آشخانه پورسینای 

تایید استخدام 1۰ هزار 
ح  نهضتی و معلم طر

امین 

تیمور فالح پور اعالم کرد:

خبرخوش برای مردم مانه و سملقان؛

توسط  شورای نگهبان صورت گرفت؛
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بیشتر بخوانید

بجنورد شهرداری  همت  به  بهار   رویش  جشن  برگزاری 

استاندار خراسان شمالی از کاشت ۴۰۰ هزار نهال 
در هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان از پاییز امسال 

تاکنون خبر داد.
به گزارش جام جم محمد علی شجاعی در آیین درختکاری 
به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی گفت: استان خراسان 
شمالی از جنگل های بسیار انبوهی و برخوردار است به 
طوری که بیش از ۹۰ درصد استان جنگل و مرتع می باشد 
بنابراین بحث منابع طبیعی در استان ما بسیار اهمیت دارد.
شجاعی افزود: در دو سال اخیر با جذب کمک های مالی 
و اعتباری از سطح ملی و سازمان های جنگل ها و مراتع در 
ح های آبخوان داری و آبخیزداری  قالب یک تفاهم نامه طر

بسیار عظیمی در استان اجرا شده است.
وی با بیان این که بخش کشاورزی پیشران اقتصادی استان 
ح های آبخیزداری و آبخوان داری در  است، گفت: اجرای طر
ح های حیاتی است و استان  استان خراسان شمالی از طر
ح ها توانسته بخش عمده ای از زمین های  با اجرای این طر

پایین دست سدها را زیر پوشش ببرد. 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

خراسان  شمالی 
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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام

 ارائه 1972 مورد خدمات عمرانی به مددجویان 



و  راه  مدیرکل  با  شهردار  مشترک  نشست  طی 
امامزاده  حرم  حریم  توسعه  ح  طر اوقاف،  و  شهرسازی 

سید عباس در بجنورد بررسی شد.
شهرداری  کرد:  عنوان  بجنورد  شهردار  زارعی  مهندس 

ح  این طر تا  زمینه ها دارد  را در تمامی  آمادگی همکاری 
اجرایی شود.

تملک  برای  نیاز  مورد  اعتبار  افزود:  زارعی  مهندس   
میلیارد   3۰ حرم  حریم  در  شخصی  مالکان  با  اراضی 

ارائه معوض  تومان برآورد میشود که نیازمند توافق و 
است. در این جلسه مهندس نژاد صفوی درخصوص 
مشکالت امالک هزار واحدی  مسکن مهر که بخشی از 
آن در حریم توسعه حرم واقع می شود، نظراتی ارائه داد. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر خراسان شمالی

ح توسعه حریم  حرم امامزاده سیدعباس )ع( در بجنورد  بررسی طر

اجتماعی

خبرخوش برای مردم مانه و سملقان؛
دستگاه سی تی اسکن در 

بیمارســـتان پورسینای آشخانه

دستگاه سی تی اسکن وارد بیمارستان پورسینای 
آشخانه  شد.

به گزارش جام جم، محمد وحیدی نماینده مردم 
از   پس  شمالی؛  خراسان  شهرستان  پنج  شریف 
رئیس  نایب  وحیدی،  محمد  مشترک   نشست 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  اول 
در  ارزی  صرفه جویی  امنای  هیات  رئیس  با  
معالجه بیماران  در خصوص  خرید دستگاه ها و 
تجهیزات بیمارستان های حوزه انتخابیه و پیگیری 
آشخانه  بیمارستان  اسکن  تی  سی  مشکالت 
بحث و تبادل نظر شد. پیرو آن جلسه مکاتبه ای 
این  در  بهداشت  محترم  وزیر  با   ۹۹ تابستان  در 
خصوص انجام شد.  در دی ۹۹ نیز دکتر وحیدی 
در نامه ای به دکتر جان بابایی معاون بهداشت و 
درمان وزارت بهداشت خواستار تحویل دستگاه 
سملقان   و  مانه  عزیز  مردم  برای  اسکن  تی  سی 
به   وحیدی   دکتر  مجدانه  پیگیری های  اما  شد. 
آن  دکتر وحیدی در  از  همین جا ختم نشد پس 
تی  سی  دستگاه  وجود  عدم  موضوع   ۹۹ بهمن 
اسکن در بیمارستان پورسینا آشخانه را در دیدار 
حضوری با دکتر نمکی وزیر محترم  بهداشت نیز 
همزمان  اسفند   ۷ گرفت.  مساعد  قول  و  ح  مطر
این  )ع(   علی  امام  باسعادت  میالد  خجسته   با 
پیگیری ها، دیدار ها و مکاتبات به سرانجام رسید 
پی  یو  دستگاه  خرید  و  سایت  تکمیل  از  پس  و 
اس )UPS( دستگاه سی تی اسکن فیلیپس وارد  
بیمارستان پورسینای آشخانه شد. گفتنی است 
تاکنون تنها ۱۵ دستگاه سی تی اسکن وارد کشور 
شده که به یاری خدا  و پیگیری های دکتر وحیدی  
بیمارستان های  به  اسکن  تی  سی  دستگاه  سه 
و  مانه  و  شیروان  شمالی)جاجرم،  خراسان 

سملقان( تخصیص یافته است.

توسط  شورای نگهبان صورت گرفت؛
تایید استخدام 10 هزار نهضتی و 

ح امین  معلم طر

محمد وحیدی در گفت وگو با خبرنگار  جام جم با 
اشاره تصویب الحاق یک تبصره به بند )2( ماده 
الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان 
حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
آموزش و پرورش در نشست علنی ۱۵  در وزارت 
مجلس  مصوبه  تأیید  با  کرد:  عنوان   ،۱3۹۹ دی 
وزارت آموزش و پرورش موظف به برگزاری آزمون 

داخلی در آموزش و پرورش مجدد شد.
جاجرم،  سملقان،  مانه،  بجنورد،  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  جرگالن  و  راز  گرمه، 
دهندگان  آموزش  و  آموزشیاران  تمامی  افزود: 
ح  طر مدرسان  و  سوادآموزی  نهضت  مستمر 
در  که  بند  این  موضوع  قرآن  مدرسان  و  امین 
یا  تیرماه ۱3۹۹ نهضتی ها شرکت نکرده  آزمون 2۰ 
آزمون پذیرفته نشده اند صرفا برای یکبار  در این 

می توانند در آزمون جدیدی شرکت کنند.
حضور  برای  شده  برآورد  رقم  کرد:  تصریح  وی 
است  معلم  هزار   ۱۰ حدود  آزمون  در  متقاضیان 
تیر   2۰ آزمون  در  معلم  هزار   ۶ تعداد  فقط  چراکه 
پذیرفته نشده بنابراین افراد مشمول این قانون 
ح امین حدود ۱۰ هزار نفر  با احتساب مدرسان طر

برآورد می شود.
و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  رئیس  نایب 
فناوری مجلس شورای اسالمی، تأیید این مصوبه 
را خبر خوشی برای نهضتی های در انتظار استخدام 
در آموزش و پرورش دانست و گفت: کمیسیون 
آزمون تا استخدام افراد  آموزش از مرحله برگزاری 
پذیرفته شده مشمول این قانون، بر نحوه اجرای 

قانون نظارت خواهد داشت.

خبر

اقتصادی

مقدس  دفاع  موزه  باغ  پروژه  اتمام  تعهدات  گفت:  شمالی  خراسان  استاندار 
استان سه ساله بود که خواستار اتمام آن تا دو سال آینده هستیم. 

افتتاح فاز یک مرکز فرهنگی و  آیین  گزارش جام جم محمد علی شجاعی در  به 
موزه دفاع مقدس افزود: با اتمام سریع باغ موزه دفاع مقدس می توانیم وظیفه 
خود را نسبت به تمام خانواده شهدا، رزمندگان و ایثارگران انجام دهیم. وی با 
بیان این که جنگ تجسم عاشورای حسینی است، تصریح کرد: با افتتاح باغ موزه 
یادو خاطره بزرگ مردان را در تاریخ ثبت می کنیم تا به فراموشی سپرده نشوند. 
اما  شده  افتتاح  استان  در  بسیاری  پروژه های  تاکنون  داشت:  اظهار  شجاعی 
اهمیت افتتاح این پروژه باغ موزه بسیار باالست زیرا حس دین به 3 هزار شهید 
شبانه روزی  تالش های  با  کرد:  تصریح  وی  داریم.  استان  این  جانباز  هزار   ۷ و 
توانستیم فاز یک این باغ موزه به افتتاح برسد که امیدواریم سریع تر این پروژه 
به بهره برداری کامل برسد. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

گذشته  اول  جهانی  جنگ  زمان  از  ایران  گفت:کشور  آیین  این  در  نیز  کشور 
امام)ره(  حضرت  مقدس  دفاع  زمان  در  اما  بود  تلخ  بسیار  حوادث  دستخوش 
اجازه نداد تا حتی یک وجب از خاک ایران مصادره شود. سردار سرتیپ بهمن 
نسل های  به  باید  جنگ  در  ما  رزمندگان  تمام  جانانه  دفاع  کرد:  تصریح  کارگر 
آینده منتقل شود زیرا امروز دشمنان درصدد خشکاندن ریشه های این درخت 
از  را  مختلف  حوزه های  در  ایران  توانمندی های  وی  هستند.  انقالب  تنومند 
دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس عنوان کرد: و افزود: دفاع مقدس 
اقشار و قومیت های مختلف در  بلکه تمام  نیروهای مسلح نیست  به  متعلق 
باید  باغ موزه های دفاع مقدس  اظهار داشت:  کارگر  آن سهیم هستند. سردار 
پاتوق پیشکسوتان جنگ باشد تا مفاهیم دفاع مقدس را به نسل فعلی انتقال 
دهند. گفتنی است در این آیین از تمبر یادبود باغ موزه دفاع مقدس استان نیز 

رونمایی شد.

استاندار خراسان شمالی خبر داد؛
انتظار برای تکمیل باغ موزه دفاع مقدس

مدیر کل امور اقتصادی و خدمات مالی 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
استان  نخست  رتبه  کسب  از  کشور 
خراسان شمالی در جذب تسهیالت این 

سازمان خبر داد.
کوشش  محسن  جام جم،  گزارش  به 
سازمان  افزود:  خبر  این  اعالم  با  تبار 
در  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
استان  در  پروژه   2۵ اخیر  سال های 

رسانده  بهره برداری  به  شمالی  خراسان 
شهرهای  در  تومان  میلیارد   ۱2 حدود  و 
2۴ گانه استان توزیع شده است و برای 
تومان  میلیارد   2۰ نیز  استان  آینده  سال 

تسهیالت پیش بینی شده است. 
وی تصریح کرد: خراسان شمالی استانی 
حضور  برای  زیادی  کارهای  و  نوپاست 
سرمایه گذار در استان انجام شده است. 
فضای  از  خرسندی  ابراز  با  تبار  کوشس 

سرمایه  حضور  برای  شده  ایجاد  خوب 
استان،  در  خارجی  و  داخلی  گذاران 
تغییر  استان  در  عمومی  فرهنگ  گفت: 
برای  باید  می دانند  مردم  و  است  کرده 
تعامالت و آینده بهتر خود و فرزندانشان 
با سرمایه گذار دست همکاری بدهند و 
در  شمالی  خراسان  یقینا  روند  این  با 
سال ۱۴۰۰ در قد و قامتی جدید در عرصه 

سرمایه گذاری ایران حضور می یابد.

توسعه  ح  طر اجرای  تبار  کوشش 
اقدامات  از  یکی  را  مفخم  مجموعه 
کرد  توصیف  استان  شایسته  و  خوب 
بزرگ  اتفاق  یک  اقدام  این  گفت:  و 
خواهند  سرزمین  این  فرزندان  و  است 
این  مفخم،  مجموعه  توسعه  که  دید 
از  شده  پرداخته  و  ساخته  تاریخی  بنای 
آینده  در  ایرانی  معماری  و  هنر  فرهنگ، 

درآمدزا خواهد بود.

یک مسئول کشوری خبر داد:
خراسان شمالی رتبه اول در جذب تسهیالت سازمان شهرداری ها و دهیاری های

تسهیالت  دریافت  برای  بجنورد  شهردار  رایزنی  آغاز 
 ۱۰ تصویب  به  عمرانی  پروژه های  دراجرای  بانکی 
سازمان  از  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان  میلیارد 
میلیارد   ۵۰ برجذب  تالش  و  کشور  شهرداری های 

تومان تسهیالت بانکی منجر شد.
جلسه شهردار بجنورد با مدیرکل اقتصادی و مالی 
سازمان شهرداری های کشور چهارشنبه  ۱3 اسفند 
عمرانی  فرصت های  از  میدانی   بازدید  محور  حول 
دکتر  دعوت  به  که  تبار  کوشش  گرفت.  انجام  شهر 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  هوایی 
خراسان شمالی دراستان حضور داشتند، به موجب 
از سطح شهر بجنورد و  زارعی بازدیدی  پیگیری های 
پروژه های در دست اقدام شهرداری به عمل آوردند.

اجرای  برای  در تالشیم  گفت:  زارعی شهردار بجنورد 
برآورد  و  سنجی  توان  ضمن  عمرانی،  پروژه های 
از  استفاده  برای  الزم  استعداد  پروژه،  ظرفیت 
تسهیالت بانکی را مورد بررسی قرار بدهیم. شهردار 
و  اقتصادی  مدیرکل  با  که  مشترکی  دردیدار  افزود: 
شهر  سطح  از  کشور  شهرداری های  سازمان  مالی 
. پروژه  داشتیم، دو پروژه زیربنایی شهر بازدید شد 
بش  پارک  در  مصنوعی  دریاچه  ساخت  و  مفخم 
قارداش دو طرحی است که مورد بازدید قرار گرفتند. 

سازمان  مالی  و  اقتصادی  مدیرکل  تبار  کوشش 
خرسندی  ابراز  ضمن  بازدید ها  دراین  شهرداری ها 
توسعه  به  توجه  در  شهرداری  فراگیر  تالش های  از 
مدرن شهر و ارتقای صنعت گردشگری بیان داشت: 

انتخاب دو پروژه کامال علمی و دقیق است . 
شهرداری ها  سازمان  از  تسهیالت  دریافت  تصویب 
از  یکی  الحسنه  قرض  وام  میلیارد   ۱۰ دریافت  برای 
موفقیت های این بازدید بود که به تالش قائم مقام 
و مدیراداره سرمایه گذاری شهرداری )دکترمقدمی ( 

ح های توجیهی مورد توجه قرار گرفت. در ارائه طر
به  توجه  در  شهروندان  به  شهرداری  خوش  نوید 
اجرای پروژه های بزرگ و زیربنایی که می تواند ره آورد 
توسعه مدرن و شکوفایی اقتصادی درمنطقه باشد .

یازدهمین  در  اسفراین  صنعتی  مجتمع  کارفرمای 
و  محور  سالمت  کارفرمایان  از  تقدیر  ملی  همایش 
کارفرمایان  و  کارگری  بهداشت  خانه های  منتخبان 
با  مقابله  در  اجتماعی  مسئولیت پذیر  حوزه  برگزیده 
بیماری کرونا به  عنوان کارفرمای برتر سالمت محور در 
سطح ملی که در این شرایط سخت و دشوار، اقدامات 
بنگاه  سازی  سالم  زمینه  در  را  مناسبی  پیشگیرانه 
اقتصادی و صیانت از نیروی کار خود صورت داده اند، 

برگزیده شد.
اداره  که به میزبانی  این مراسم  گزارش جام جم در  به 
کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی و با  کل تعاون و 
حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، نماینده مدیر عامل 
اهمیت  بر  تأکید  با  اسفراین  فوالد  صنعتی  مجتمع 
اشتغال  به  اسفراین  فوالد  در  انسانی  سرمایه های 
حدود 2 هزار نفر در سایت فوالد اسفراین اشاره کرد 
و دستیابی به موفقیت های این شرکت در سال های 

و  تولیدی  کارکنان  کوشش  و  تالش  مرهون  را  اخیر 
ستادی این مجتمع دانست و اظهار امیدواری کرد که 
اقتصاد  اعتالی  راستای  در  بتوانیم  نیز  آینده  سال  در 
بر  دیگری  زرین  برگ  تولید،  جهش  هدف  با  و  کشور 

افتخارات این شرکت بیفزاییم.
تیمور فالح پور، معاون مالی و اداری مجتمع صنعتی 
اسفراین با حضور در این مراسم گفت: مجتمع صنعتی 
فوالد اسفراین با وجود همه تنگناها و مشکالت، نه 
تنها اجازه نداده است نیروی کار بنگاه تعدیل شود یا 
پرداخت حقوق کارگران به تعویق بیفتد بلکه با سرمایه 
گذاری جدید، نسبت به فرصت سازی شغلی و جذب 
نیروی کار جدید نیز همت گماشته است. فالح پور که 
ریاست ستاد بحران کرونا این مجتمع عظیم صنعتی 
را نیز بر عهده دارد با اشاره به عملکرد این شرکت در 
جهت ارتقای سالمت کارگران در سال ۹۹ اظهارداشت: 
سعی کردیم تمامی پروتکل های بهداشتی که از ستاد 
کرونا ابالغ می شد را رعایت کنیم. البته در تمامی این 

بدون  اسفراین  فوالد  مجتمع  تولید  سخت،  روزهای 
حوزه  و  ستادی  کارکنان  تمام  و  کرد  پیدا  ادامه  وقفه 
تولید و شیفت کار، در کنار رعایت مسائل بهداشتی 

مانند قبل به فعالیت جهادگونه خود ادامه دادند.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا، سالمت کارگران 
شرکت ها  از  بسیاری  گفت:  و  دانست  مهم  بسیار  را 
داده اند  انجام  حوزه  این  در  ارزنده ای  بسیار  اقدامات 
که پس از بررسی های به عمل آمده؛ مجتمع صنعتی 
در  برتر  محور  سالمت  کارفرمای  به  عنوان  اسفراین 

سطح ملی در سال ۹۹ انتخاب و معرفی شد. 
کرد:  خاطرنشان  مجتمع  این  اداری  و  مالی  معاونت 
توجه به سالمت کارکنان ارتباط مستقیمی با جهش 
تولید دارد و اگر بخواهیم به جهش تولید دست یابیم 
کارکنان  اگر  و  کنیم  تأکید  کارکنان  سالمت  روی  باید 
خواهند  باالتری  بهره وری   

ً
قطعا باشند  سالمت  در 

داشت و این امر الزمه جهش تولید است. در همین 
حال مجتمع صنعتی اسفراین با عملکرد مناسب در 

است  داده  نشان  سال ۹۹  در  کارکنان  سالمت  حوزه 
این  حاشیه  در  دارد.   حوزه  این  به  ویژه ای  توجه  که 
کار  از شریعتمداری وزیر تعاون،  مراسم، به نمایندگی 

در  گرفته  صورت  تالش های  پاس  به  اجتماعی  رفاه  و 
مجتمع صنعتی اسفراین در حوزه سالمت، لوح تقدیر 

و تندیس همایش اهداء شد.

مجتمع صنعتی اسفراین، کارفرمای  برتر سالمت محور در سطح ملی 

آغاز فعالیت های این ناحیه برای ایجاد بازار  مدیرناحیه شهرداری شهرک فرهنگیان بجنورد از 
خبر داد و گفت: به منظور تجمیع برخی خدمات و رفع نیازهای روزمره ساکنان شهرک در نظر 
داریم بازار روز را در ورودی شهرک ایجاد کنیم تا ساکنان دسترسی آسانی به خدماتی که مورد 
نیازشان است داشته باشند.  امانی گفت: احداث  بازار روز  هم اکنون در مرحله نصب سازه 
است و قرار است در فاز اول با ۱2 غرفه آغاز به کار کند. جانمایی این بازار روز به گفته امانی در 
عرصه هزار متر مربع انجام گرفته و درحاشیه بلوار قائم واقع شده است که قابلیت پارک خودرو 
خدمت  در  سازه  تکمیل  از  بعد  فرهنگیان  شهرک  روز  بازار   . می سازد  میسر  عرصه  این  در  را 
دست  میوه،  و  تره بار  عرضه  غرفه  گرفت.  خواهد  قرار  شهرک  محترم  ساکنان  و  شهروندان 
سازه های مختلف، پوشاک و ... از جمله خدماتی است که به زودی با استقرار فروشندگان در 

این غرفه ها به شهروندان ارائه خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از ارائه دو هزار و ۷۹۱ مورد خدمات عمرانی به 
مددجویان تحت حمایت این نهاد طی سال جاری خبر داد.

مسکن  خرید  و  احداث  بخش های  در  را  خدمات  این  راد   الهی  مجید  گزارش  به 
افزود:  و  برشمرد  ایزوگام  و  گاز  جانبی،لوله کشی  فضاهای  و  تعمیرات  مددجویان، 
امسال ۱8۶ مورد مسکن برای مددجویان شهری و روستایی احداث و همچنین 3۱ 

مورد واحد مسکونی نیز خریداری شده است.
گاز  لوله کشی  نعمت  از  مددجویان  منازل  از  مورد   2۹8 و  هزار  این که   بابیان  وی 
بهره مند شدند، اظهار کرد: 8۰ مسکن خانوارهای تحت حمایت نیز ایزوگام شده 

است.
وی یادآور شد : هم اکنون ۴۰ واحد مسکونی برای ایتام با همکاری بنیاد مسکن در 

دست احداث است و ۵ واحد ایتام نیز امسال تحویل شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بابیان این که امسال 28 میلیارد و 8۰۰ میلیون 
تومان برای مجموع فعالیت های عمرانی مددجویان هزینه شده است، خاطرنشان 
ح اکرام ایتام، یک میلیارد تومان از  کرد: از این میزان 82۷ میلیون تومان از محل طر
محل صدقات، ۵۰۰ میلیون تومان از کمک های مراکز نیکوکاری و باقی مانده نیز از 
محل تسهیالت صندوق قرض الحسنه امداد والیت و بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

استان هزینه شده است.

وی با اشاره به این که بیشترین خدمات عمرانی مربوط به ساخت مسکن روستایی 
بوده است، تصریح کرد: در ایام اهلل دهه فجر امسال 2۰۰ واحد مسکونی مددجویان 

به بهره برداری رسید، که ۱۵2 واحد آن مربوط به خانوارهای نیازمند روستایی است.
الهی راد بابیان این که تأمین مسکن از اولویت های این نهاد برای خانوارهای تحت 
پوشش است، یادآور شد: مسکن مناسب از ارکان توانمندسازی مددجویان است 
و  امداد  کمیته  اعتبارات  محل  از  حمایت  تحت  خانوارهای  برای  مسکن  تأمین  و 

مشارکت نیکوکاران انجام می شود./پایگاه خبری کمیته امداد

درروزهای پایانی سال؛
رایزنی های شهردار بجنورد برای عمران وآبادانی شهر

با هدف دسترسی آسان مردم صورت  گرفت؛
احداث بازار روز در شهرک فرهنگیان بجنورد 

ح کرد: مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی مطر
 ارائه 1972 مورد خدمات عمرانی به مددجویان 
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برگزاریجشنرویشبهاربههمتشهرداریبجنورد

شهردار بجنورد ضمن تبریک هفته درختکاری، متن ذیل را به همین مناسبت تقدیم محضر شهروندان کردند
بسمه تعالی

اهمیت درخت و توجه به درختکاری در کنار مشکالت زیست محیطی که زندگی بشر امروزی را تهدید می کند، می تواند تنفس گاه های سالمی را ایجاد 
کند که سالمت و بقای بشری را تضمین می کند.

اما امسال که متاسفانه در سایه بیماری کرونا و در هراس از ابتال و شیوع موج چهارم همه گیری بیماری ناگزیر از تغییر در اجرای برنامه هایی 
هستیم، درتالشیم تا با اجرای برنامه های، هفته درختکاری را گرامی داشته و به بخشی از تعهداتمان در توسعه فضاهای سبز شهری عمل کنیم .

 و البته امیدواریم شهروندان خوبمان با مشارکت شهرداری نسبت به ایجاد چشم انداز سبز در محیط پیرامون زندگی شان اقدام کنند.
برپایی ایستگاه توزیع رایگان نهال در سه نقطه از شهر و کاشت ۷۱۴ هزار گلدان از تولیدات نهالستان شهرداری از جمله اقداماتی است که به 

همین مناسبت در دستور کار داریم. 
، کاشت درختان چنار را با  امسال به واسطه محدودیت های کرونایی در نظر داریم در تکمیل درختکاری در مسیر جاده شهرک گلستان شهر

حضور محدود مدیران و اعضای شورای اسالمی شهر  اجرا کنیم .
توسعه کمربند سبز در شهر بجنورد به عنوان تکمیل تنفس گاه های شهری دیگر اقدامی است که در نظرداریم به فراخور امکانات مان اجرا کنیم .

ح و شاد فرهنگی و اجتماعی در خدمت شهروندان خوب مان باشیم. امیدواریم با عبور بیماری از جامعه، با اجرای برنامه های مفر
هادی زارعی - شهرداربجنورد

تضمین سالمت و بقای بشر با درختکاری

 تهیه و کاشت قلمه ترون: ۱میلیون 3۷۹ هزار قلمه 
، توت و سنجد:  ۷۵ هزار قلمه   تهیه و کاشت قلمه بید، چنار

 پیوند زنی نهال : ۷۰۰۰ اصله
 گلدان زنی انواع  نهال: ۵۶۰۰ گلدان 

 گلدان زنی ترون: 3۶ هزار گلدان
 تولید و برداشت جارو: 2۰ تن 

ب -  گلخانه 

 مساحت کل گلخانه: 3۰ هزار متر مربع 
 تعداد تونلی ها: ۴۰ تونلی 

انواع  هزار   ۹8۴ میلیون   ۴  :99 سال  در  گلخانه  تولید 
بو،  شب  جعفری،  بنفشه،  شامل  نشایی  و  گلدانی  گل  
، شمعدانی، رعنا زیبا، اطلسی ایرانی و خارجی،  همیشه بهار
دختی،  و  بذری  شاهپسند  چمنی،  مینا  الدن،   سلوی، 

پیچ امین الدوله و...

سایر اقدامات انجام گرفته در نهالستان طی سال 99: 

  پایگاه توزیع نهال رایگان در پارک شهربازی
  کاشت نهال در بوستان های سطح شهر 

 توسعه کمربند سبز و کاشت نهال در پارک جاوید 

برنامه های هفته درختکاری 

اقدامات انجام گرفته در سال  99: 

  سایر فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز 

نهالستان شهرداری 

برگزاری جشن رویش بهار به همت شهرداری

۱-  احداث فضای سبز پارک شهید سلیمانی 
2-  احداث فضای سبز پارک گلستان شهر )فاز اول( 

)حدفاصـل  گلسـتان  شـهرک  محـور  کاشـت  پـروژه  اجـرای    -3
میـدان گلسـتان تـا میـدان علی آباد(: کاشـت 2۰۰۰ اصله نهال چنار

۴-  پروژه احداث و کاشت فضای سبز شهرداری منطقه یک
۵-  پـروژه احـداث و کاشـت دیـوار سـبزباغ مـوزه دفـاع مقدس - 

حاشـیه پـارک دوبرار
متـری   ۶۴ بلـوار  سـبز  فضـای  واکاری  و  کاشـت   پـروژه    -۶

اعظـم پیامبـر 
۷-  راه اندازی آبنمای واتر اسکرین در دریاچه شهربازی  

 اقدامات سازمان جهت استقبال از بهار 1400 
  آماده سازی بیش از ۴۰۰ هزار گلدان گل شامل بنفشه، شب 
بـو، مینـا چمنـی، همیشـه بهـار، میمونـی، شـمعدانی، اطلسـی، 

عقربـی و...جهـت کاشـت در فضای سـبز 
 ساخت، رنگ آمیزی و جانمایی  انواع المان ها

 نظافت و شستشوی بوستان هاوآبنماها

1-  هرس و بازپیرایی درختان سطح شهر و پارکهای جنگلی : ۶۰ 
هزار اصله

: ۱۰۰ هزار متر مربع  2-  هرس و بازپیرایی پرچین های سطح شهر
: ۱۱ هزار گلدان  3-  کاشت رز

4-  کاشت ترون: 2۰ هزار اصله 
5-  اصالح جوی: ۶3 هزار متر مربع 

:  2۶ هزار عدد 6-  تشک زنی و اصالح آبخور
7-  اصالح بانکت: 2۶2 هزار متر مربع

ابتکار نوروزی شهرداری بجنورد در استقبال از سال 1۴۰۰ :
یخ 13 اسفند )محله باقرخان ( – 1۷ اسفند )محله جوادیه ( – 19 اسفند )محله صادقیه 1 و 2 ( اجرا می کند. شهرداری با مشارکت دفاتر تسهیل گری شهر تکانی در محالت کم برخوردار را در تار

یبای تان در همراهی با ما و پاکیزگی شهر هستیم.  در انتظار همکاری ز

یت ارتباطات شهرداری  و شورای اسالمی بجنورد                                           سازمان سیمامنظر و فضای سبز شهرداری بجنورد              مدیر

مساحت کل نهالستان: 2۰ هکتار 
انواع  هزار   ۱۰۷ و  میلیون  یک  موجود   و  تولیدی  نهال های  انواع 
درخت و درختچه شامل زبان گنجشک، اقاقیای معمولی، اقاقیای 

چتری، سرو خمره ای، افرا، کاتالپا، زیتون تلخ، توت زینتی، انواع بید، 
، ابریشم، لیلکی، گشنیز و...  ارغوان، ترون، سنجد، چنار

  به ارزش ریالی : 3۰ میلیارد ریال 

مهندس  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای   و  ریاست  حضور  با 
وحید،  مدیر کل منابع طبیعی  و معاونان ایشان، خانم حسامی 
فر رئیس هیات کوهنوردی و جمعی از همکارانشان، مدیران 
با  درختکاری  مراسم  بجنورد،  شهردار  میزبانی  به  و  شهرداری 

کاشت نهال چنار در جاده شهرک گلستان اجرا شد.
زارعی با بیان این که امسال شیوع کرونا و خطر ابتال به آن همه 
داشتیم  آرزو  گفت:  گذاشت،  مغفول  را  شهرداری  برنامه های 
به رسم و سنت هر ساله اجرای مراسم درختکاری را با شکوه 
برگزار  سبز  فضای  به  عالقمند  شهروندان  حضور  با  و  بیشتر 
کنیم که متاسفانه محدودیت های کرونایی اجازه این مراسم 

را در حد وسیع نداد و ناگزیر به همین شرایط باید راضی بود.
کمبودهای  و  مالی  فراوان  مشکالت  امسال  داد:  ادامه  زارعی 
مختلف و کم سابقه ای را در تاریخ شهرداری شاهد بودیم اما به 
مدد عشق و عالقه همکاران خوب مان در مجموعه شهرداری 
و  فاخر  فعالیت های  شاهد  شهری  منظر  و  سیما  سازمان  و 
ارزشمندی در تولیدات گیاهی هستیم و جا دارد از زحمات همه 

این عزیزان سپاسگزاری کنم.
آقای جباری رئیس شورای اسالمی شهر نیز ضمن خیرمقدم 
یک  را  درختکاری  سنت  رسانه،  اصحاب  و  مدیران  محضر  به 
سنت پسندیده توصیف کرد و گفت: آب و هوای این منطقه 
گونه های  انواع  کاشت  و  پرورش  فرصت  ما  به  خوشبختانه 
گیاهی را می دهد که باعث می شود جلوه ای رنگارنگ و متنوع 

از طبیعت را در فضاهای سبز شهری شاهد باشیم.
وی از زحمات مجموعه همکاران سازمان سیما و منظرشهری 

و مدیریت زارعی تقدیرکرد.
وجود اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم عالقمند به مراسم 

درختکاری یکی از نقاط برجسته این مراسم بود .
و  سیما  سازمان  همکاران  از  جمعی  درختکاری،  حاشیه  در 
در  زارعی  تالش های  از  مدیران  سایر  درحضور  منظرشهری 
پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنلی تقدیر کردند و گفتند 
در سالی که مشکالت اقتصادی بیشماری اقدامات سازمانی 
را تحت الشعاع خود قرارداده است، پرداخت به موقع حقوق 
و مزایای پرسنلی تحقق یک جهاد مدیریتی است که به مدد 
شهر  اسالمی  محترم  شورای  حمایت  و  شهردار  تالشهای 

حاصل آمده است.
بعد از اجرای مراسم کاشت درخت در جاده شهرک گلستان، 
در  و  آمد  عمل  به  شهرداری  نهالستان  مجموعه  از  بازدیدی 
گیاهی  تولیدات  روند  از  گزارشی  مجموعه  این  زیبای  فضای 

سازمان ارائه شد.
مهماندوست مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری با اشاره 
به اقدامات این سازمان از تولیدات گیاهی متنوع مجموعه نام 
برد و گفت: امسال در نظر داریم ۴۱۷ هزار گلدان گل در سطح 
شهر بکاریم و در تکمیل کمربند سبز نیز  کاشت درخت را در 2۰ 

کیلومتر به انجام رساندیم . 

شهری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل  مهماندوست  سخن 
)سیما و منظر شهری (

بر  پوششی  که  است  طبیعت  زیبای  جلوه  و  دورنما  شهری  سبز  فضاهای 
نازیبایی های بصری شهری محسوب می شود که استرس های روزمره زندگی 
آیین  و  انسان دور می کند. و امسال هم به سنت  از روح و جان  را  شهری 
پسندیده ۱۵ اسفند ماه – روز درختکاری اقداماتی که حاصل تالش های یک 
سال اخیر در مجموعه نهالستان است، در  تغییر چهره شهر و تبدیل آن به 
یک شهر شاداب و برای استقبال  از تغییر قرن و ورود به سال ۱۴۰۰ آن گونه 
که شایسته محضر شما شهروندان عزیز است، تقدیم محضرتان می کنیم و 

امیدواریم مورد رضایت شما شهروندان گرامی واقع شود .

عملکرد سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد

هرس درختان

مراسم درختکاری

مراسم درختکاری

مراسم درختکاری

مراسم درختکاری

فضای سبز

گلخانه

هرس درختان

تعمیر پمپ آب

هرس درختان

پرتاژ ر
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ح کرد: فرماندار اسفراین مطر
بهره برداری از  مجتمع کشتارگاه 

صنعتی دام در اسفراین

صنعتی  مجتمع  تکمیلی  ح  طر شامل  ح  طر چهار   
تولید  کارگاه  دام،  صنعتی  تمام  کشتارگاه  فوالد، 
در  سال  پایان  تا  گمرک  دفتر  و  کشاورزی  ادوات 
که  می شود  بهره برداری  اسفراین  شهرستان 

اشتغالزایی خوبی را در پی خواهد داشت.
ح تکمیلی مجتمع صنعتی فوالد  با بهره برداری از طر
اسفراین که برای اجرای آن بیش از ۱2۰ میلیون یورو 
چرخه  تکمیل  در  گسترده ای  تحولی  شده،  هزینه 

صنعت فوالد ایجاد خواهد شد. 
 بهره برداری از کشتارگاه تمام صنعتی دام اسفراین 
انجام  خصوصی   بخش  سرمایه گذاری  با  که  نیز 
شده است تکمیل این بخش از صنعت را در پی 
خواهد داشت. با افتتاح دفتر گمرک شاهد تحول 

اساسی در بخش صادرات خواهیم بود.
ج نیز تا نیمه نخشت  ح توسعه شرکت آذین فور طر
نفر  هزار  برای  که  می شود  بهره برداری  آینده  سال 

شغل ایجاد خواهد شد.
در  ای  بالقوه  ظرفیت های  اسفراین  شهرستان 
توسعه صنعت گردشگری و  برندسازی و فرآوری 

محصوالت دامی و کشاورزی دارد.
درمان،  و  بهداشت  فناوری،  و  ارتباطات  شاخص   
ارتقاء یافته  راه و مسکن روستایی در شهرستان 
است.  چهار محور و ماموریت اصلی فرمانداری ها 
تا  کشور  وزارت  ابالغ  اساس  بر  بخشداری ها  و 
سالمت  تولید،  و  معیشت  امنیت،  دولت،  پایان 
امنیت  و  تامین سالمت  در  که  انتخابات است  و 

انتخابات وظیفه اساسی داریم.

جشنواره  نخستین  اختتامیه  آیین  طی 
کاالهای فرهنگی خراسان شمالی، از خانواده 
محمدزاده«  علی  »استادحسین  یاد  زنده 
خراسان  فرهنگی  ماندگار  چهره  عنوان  به 

شمالی تجلیل شد.

اختتامیه  آیین  طی  جام جم،  گزارش  به 
فرهنگی  کاالهای  جشنواره  نخستین 
بجنورد  نگارخانه  محل  در  شمالی  خراسان 
حاج  »استاد  یاد  زنده  خانواده  از  شد،  برگزار 
برتر  دوز  چارق  زاده«  محمد  علی  حسین 

فرهنگی  ماندگار  چهره  عنوان  به  کشوری 
خراسان شمالی تجلیل شد. بر اساس این 
جشنواره  نخستین  اختتامیه  آیین  در  خبر؛ 
کاالهای فرهنگی خراسان شمالی برگزیدگان 
و  معرفی  جشنواره  این  مختلف  حوزه های 

تجلیل شدند.
کاالهای  جشنواره  نخستین  است؛  گفتنی 
حوزه  چهار  در  شمالی  خراسان  فرهنگی 
»کســب و کارهــای فرهنگــی نوپا«، »نوشــت 
افــزار«، »اسباب بازی و عروسک« و »هدایـای 
عمیق تر  شناخت  هدف  با  و  فرهنگـی« 
آن،  در  موجود  ظرفیت های  و  بوم فرهنگ 
انسان  برای  بوم فرهنگ  کردن  کاربردی 
امروزی، رونق کسب و کارهای فرهنگی با اتکا 
شناسایی  به  کمک  و  بومی  ظرفیت های  به 
و  محصوالت  حیطه  در  پنهان  بازارهای 

خدمات فرهنگی بومی فراخوان شده بود.

خبر

نهال  هزار   ۴۰۰ کاشت  از  شمالی  خراسان  استاندار 
در هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان از پاییز امسال 

تاکنون خبر داد.
آیین  در  شجاعی  علی  محمد  جام جم  گزارش  به 
طبیعی  منابع  هفته  آغاز  مناسبت  به  درختکاری 
بسیار  جنگل های  از  شمالی  خراسان  استان  گفت: 
 ۹۰ از  بیش  که  طوری  به  است  برخوردار  و  انبوهی 
درصد استان جنگل و مرتع می باشد بنابراین بحث 

منابع طبیعی در استان ما بسیار اهمیت دارد.
شجاعی افزود: در دو سال اخیر با جذب کمک های 
سازمان های  و  ملی  سطح  از  اعتباری  و  مالی 
ح های  جنگل ها و مراتع در قالب یک تفاهم نامه طر

استان  در  عظیمی  بسیار  آبخیزداری  و  آبخوان داری 
اجرا شده است.

وی با بیان این که بخش کشاورزی پیشران اقتصادی 
و  آبخیزداری  ح های  طر اجرای  گفت:  است،  استان 
ح های  آبخوان داری در استان خراسان شمالی از طر
ح ها توانسته  حیاتی است و استان با اجرای این طر
از زمین های پایین دست سدها را  بخش عمده ای 

زیر پوشش ببرد. 
براساس این گزارش، این اقدام با همکاری ۴۰ نفر از 
عالقه مندان محیط زیست، همیاران و محیط بانان 
پارک ملی ضامن آهو و کارشناسان اداره کل حفاظت 
بذر  کاشت  و  کاری  کپه  عملیات  زیست  محیط 

گیاهان مرتعی انجام شد.
را تثبیت شن  کار  این  انجام  از  کل هدف  اداره  این 
تامین  و  غبار   و  گرد  کانون  گسترش  از  جلوگیری  و 
آهوان منطقه میاندشت دانست  از علوفه  بخشی 
که در افزایش طعمه برای یوزپلنگ ها موثر خواهد 
وحش  حیات  پناهگاه  و  آهو  ضامن  ملی  پارک  بود. 
آسیایی  یوزپلنگ  مهم  زیستگاه های  از  میاندشت 

در کشور محسوب می شود. 
خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  حوزه  گستره 
که  است  هکتار  و 3۶  هزار  و 33  میلیون   2 شمالی 
این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع،  از 
 ۵۵۰ و  هزار   ۴3۴ و  بیابان  هکتار  هزار   ۱83 از  بیش 

مساحت  از  هکتار  2۵هزار  است.  جنگل  هکتار 
این  دارد.   قرار  استان  این  در  هیرکانی  جنگل های 
درختان  و  گیاهان  انواع  ژنتیک  ذخیرگاه  استان 

گیاه  گونه   3۵۰ شمالی  خراسان  در  است.  جنگلی 
دارویی، معطر و ادویه ای شناسایی شده است که 

بیشتر این گونه ها قابلیت صنعتی شدن دارند.

با همت عالقمندان محیط زیست صورت گرفت؛

کاشت 400 هزار نهال در خراسان شمالی

آیین پایانی دومین جشنواره موسیقی جوان و نوجوان و  با  از پیشکسوتان موسیقی خراسان شمالی همزمان  ۱3 نفر    
نخستین جشنواره مجازی موسیقی مقامی استان روی سن رفته و به پاس سال ها فعالیت و تالش در عرصه موسیقی از 

آن ها با حضور مسئوالن در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن بجنورد تقدیر شد.
به گزارش جام جم امروز همزمان در آیین پایانی دومین موسیقی جوان و نوجوان استان از ۵ نفر از پیشکسوتان تجلیل به 
عمل آمد. بر اساس این گزارش،  علی اکبر هدایتی، محمود رحمانی منفرد، محمد رضا رحیمی، دکتر نوایی راهبر و عباس 
شفیع آبادی در زمره ۵ پیشکسوت فعال موسیقی ایرانی، کالسیک و سنتی استان است که در این جشنواره تجلیل شدند. 
، فرامرز رستمی، دردی بهادری، خسرو حداد کارگر، برزو محمدی،  این گزارش حاکی است ؛از  حسین ولی نژاد، روشن گل افروز
محمد علی رضایی و فرهاد باغچقی  نیز به عنوان پیشکسوتان موسیقی مقامی استان در اختتامیه نخستین جشنواره 

مجازی موسیقی " تارآوا" تجلیل به عمل آمد.

طی آیین اختتامیه جشنواره کاالهای فرهنگی  خراسان شمالی؛

تجلیل از خانواده زنده یاد »استاد حسین علی محمدزاده«

 تقدیر از پیشکسوتان موسیقی خراسان شمالی


