شهردار بجنورد:

ساماندهی سگهای ولگرد در ردیف خدمات شهرداری قرار گرفت
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بیشتر بخوانید

دستورات کرونایی استاندار خراسان شمالی:

باحضور قائممقام کمیته امداد انجام
شد؛

تعطیلی بوستانها و دورکاری کارمندان در شهـرهای قرمز

واگذاری۲۱واحدمسکونی
بــه مددجویــان خراســان
شمالی

2

شهردار منطقه  2بجنورد اعالم کرد:

فعالیت عمرانی شهرداری
در شـ ـه ــرک فــره ـن ـگ ـیــان
بجنورد

2

رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و
کشتی پهلوانی شیروان خبر داد:

ن ــونـ ـه ــال ب ــاســت ــان ــی ک ــار
شیروانیمقامسوم کشور
را کسب کرد

شهردار منطقه دو شهرداری بجنورد از آغاز فعالیت
عمرانی در بهسازی و آماده سازی و تکمیل پارک
هفت هکتاری شهرک خبرداد و گفت :به دلیل نخالههای
موجود دراین عرصه ،عمال ناگزیرشدیم خدماتی ازجمله
خاک ریزی و تسطیح را طی یک ماه اخیر به انجام برسانیم و
پس از تملک و تحویل آن از سوی اداره کل راه وشهرسازی
و تالش برای بهسازی و تبدیل این عرصه به پارک محله،
فاز جدیدی را در دریافت خدمات شهرداری تجربه میکند.

2

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

سارق سابقه دار با 20
فقره سرقت در خراسان
شمالی دستگیر شد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی  -گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی خبر داد:
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مرمت و استحکامبخشی عمارت مفخم بجنورد
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در خراسان شمالی

رئیس هیات اتومبیل و موتور سواری خراسان شمالی:

نفرات برتر مسابقات اتومبیلرانی مشخص شدند
رئیس هیأت اتومبیل و موتورسواری خراسان شمالی از برگزاری مسابقات
اتومبیلرانی در بجنورد خبر داد و گفت ۲۸ :اتومبیلران در این رقابت حضور
داشتند که در پایان نفرات برتر مشخص شدند.
به گزارش جامجم فرزاد احمدی اظهار داشت :با حضور  ۲۶اتومبیل ران از

خراسان شمالی و دو اتومبیلران از گرگان نخستین دوره مسابقات قهرمانی
در چهار کالس  ۲۰۶ ،۲۰۶ ،۴۰۵استاندارد و آزاد برگزار شد .وی تصریح کرد :در این
دوره از رقابتها متین راد ،مجید ایزانلو و محمد رحیمی در کالس  ۴۰۵به ترتیب
با کسب بهترین زمان اول تا سوم و در کالس  ۲۰۶نیز فرهاد وحدانی ،مجید

خبر

دستورات کرونایی استاندار خراسان شمالی:

اول ــی ــن مــرحــلــه مــســابــقــات
رنكینگ بدمینتون دختران
خراسان شمالی

اولین مرحله رنكینگ نونهال و نوجوان در سالن
بدمینتون بجنورد با حضور ورزشکاران سراسر
استان و به میزبانی و هیات بدمینتون بجنورد در
دو رده سنی نونهال زیر  ١١سال و زیر  ١٣سال و
نوجوان زیر  ١٥سال برگزار شد.
در پایان بعد از برگزاری مسابقات نتایج ذیل
بدست آمد و از طرف هیات استان مدال و حكم
قهرمانی اهدا گردید.
نونهال زیر  ۱۱سال :نفر اول :آندیا خالق پور ،نفر
دوم:دالرام یزدانی ،نفر سوم:پریا وفایی ،نونهال
زیر  :۱۳نفر اول :یاسمن شمس ،نفردوم :نازنین
وحیدی ،نفرسوم:شادیار رمضانی ،نوجوانان زیر ١٥
سال :نفر اول:غزل جوینی ،نفر دوم:مایسا راضیان،
و نفرسوم:عسل جوینی

نونهال باستانی کار شیروانی
مقام سوم کشور را کسب کرد

«اشکان احمدی اسکوئی» نونهال باستانی کار
شیروانی ،مقام سوم مسابقات مهارتهای فردی
قهرمانی کشور را از آن خود کرد.
«ذکریا شیرمحمدزاده» رئیس هیات ورزشهای
زورخانهای و کشتی پهلوانی شهرستان شیروان با
اعالم این خبر افزود« :اشکان» در این مسابقات
بعد از شرکت کنندگانی از کرمانشاه و فارس ،مقام
سوم رشته چرخ چمنی در وزن  ۳۵تا  ۵۰کیلوگرم را
از آن خود کرد

تعطیلی بوستانها و دورکاری کارمندان در شهرهای قرمز

استاندار خراسان شمالی ،در ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا با تاکید بر نحوه ادامــه فعالیت کارمندان و بازگشایی

تفرجگاهها و بوستانها در استان بر طبق دستورالعملهای
وزارت کشور و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ،گفت :تردد از

رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان
خراسانشمالی:

ݢݢ ۲۴۱نفر در بیمارستانهای استان
بستریهستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بستری شدن 241
نفر در بیمارستان های استان خبر داد :
به گزارش جام جم هاشمی افزود :خراسان
شمالی به لحاظ رعایت پروتکلهای بهداشتی
در وضعیت نارنجی است و در برخی شهرستان
رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک
کم است هفته گذشته  ۱۷هزار دوز واکسن وارد
استان شد هم اکنون شهرستانهای بجنورد و
اسفراین در وضعیت قرمز ،شهرستانهای راز
و جرگالن ،گرمه ،جاجرم و فاروج در وضعیت زرد
و شهرستانهای شیروان و مانه و سملقان در
وضعیت نارنجی قرار دارند.

استانهای جنوب و جنوب شرق به استان محدود شود.
بــه گ ــزارش جــام جــم ،محمدعلی شجاعی در ایــن نشست با
قدردانی از تمامی دست اندرکاران به ویژه کادر درمان استان
بــرای جلوگیری از شیوع بیماری کــرونــا ،گفت :هــم اکــنــون دو
شهرستان بجنورد و اسفراین در وضعیت قرمز ابتال به بیماری
کــرونــا هستند و باید بــا اعــمــال محدودیتها بتوانیم از این
وضعیت خارج شویم.
شجاعی با بیان اینکه روزانه ترددهای فراوانی به مرکز استان از
سایر شهرستان داریم ،همچنین با تاکید بر مراقبتهای الزم
بــرای جلوگیری از قرمز شــدن شهرستانهای نارنجی استان،
افزود :تمامی پروتکلهای بهداشتی از سوی وزارت بهداشت
و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا متناسب با رنگ بندیها
باید در شهرستانها اجرا شود .استاندار خراسان شمالی گفت:
بــرگــزاری جلسات اداری ،بازگشایی و تعطیلی اماکن تفریحی،
مراسمات و ...تحت شعاع رعایت پروتکلها متناسب با رنگ
بندی شهرستانها خواهد بود .مقام عالی دولت در خراسان

شمالی با تاکید بر نظارت جــدی بر نحوه رعایت پروتکلهای
بهداشتی و جلوگیری از ورود افراد بیشتر به سیستم درمانی،
افــزود :رسانهها ،شبکههای اجتماعی و صدا و سیمای استان
دستورالعملهای بهداشتی را اطــاع رسانی کنند .محمدعلی
شجاعی افــزود :در خصوص دورکــاری کارمندان ،دستگاههای
اجرایی که ماهیت کارشان به گونهای است که با دورکاری ارائه
خدمت امکان پذیر است ملزم به اجــرای آن متناسب با رنگ
بندی شهرستانها هستند و در این مورد تشخیص مدیر الزم
نخواهد بــود .شجاعی با تاکید بر کنترل ترددها از استانهای
جنوب و جنوب شرق کشور به استان گفت :نیروی انتظامی و
پلیس راهور تردد از این استانها را محدود کنند.
انجام کــارهــای فرهنگی بــرای تشویق بیشتر مــردم به رعایت
دستورالعملهای بهداشتی ،نظارت بر حمل و نقل عمومی در
خصوص رعایت پروتکلها و ارائــه برنامه اجرایی برای برگزاری
مراسم عید قربان از دیگر تاکیدات شجاعی در این نشست
بود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی  -گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی خبر داد:

مرمت و استحکامبخشی عمارت مفخم بجنورد

سرپرست ادار هک ــل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی خراسان شمالی از انجام مرمت
و استحکامبخشی قسمتهای آسیبدیده در
تزئینات دو بنای تاریخی آیینهخانه و عمارت مفخم
بجنورد خبر داد.
بهگزارش جامجم ،علی مستوفیان با اعــام این
خبر گفت« :این پروژه که در مراحل پایانی قرار دارد
با اعتباری بالغبر سه میلیارد ریال انجام شد».
سرپرست ادار هک ــل میراثفرهنگی ،گردشگری
و ص ـنــای ـعدس ـتــی خـ ــراسـ ــان شــم ــال ــی ،افـ ـ ــزود:
«پاکسازی فیزیکی و شیمیایی سطوح آیینهکاری،
استحکامبخشی و آیینهکاری مجدد بخشهای
کـمـبــود ،ســاخــت و نصب کــاش ـ یهــای جــدیــد در

کســازی نهایی و تثبیت
محلهای کمبود و پــا 
ازجمله عملیات انجامشده برای تزئینات این دو
بنای شاخص مرکز استان بود».
نهــای برجسته
آیینهخانه مفخم یکی از یــادمــا 
دوره قاجار در حدود سال  ۱۳۰۰هجری به دستور
یار محمدخان شادلو ،معروف به ســردار مفخم
ساختهشده و با شماره  ۱۱۶۷به ثبت ملی رسیده
است.
عمارت مفخم نیز که همزمان با آیینهخانه ساخته
شد ،بزرگترین و شاخصترین اثر تاریخی دوره
قاجار در خراسان شمالی است و با شماره ۹۵۲
در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده است.
ایــن بنای مجلل  ۳۴اتــاق با دو تــاالر بــزرگ دارد.

نمای اصلی ساختمان در سمت جنوب است
که سراسر آن به زیباترین وجهی با انــواع فنون
کاشیکاری معرق ،هفترنگ و با طر حها و نقوش
انسانی ،حیوانی ،اسلیمی ،ختایی و هندسی زینت
یافته است.
مصالح بکار رفته در بنا آجــر با مــات گچ است
و هر طبقه ساختمان دارای دو ایــوان شمالی و
جنوبی اســت ،سرتاسر بنا با کاشیهای خشتی
و هفترنگ زیبا در انــدازه و شکلهای مختلف
گهــای فـ ـی ــروزهای ،زرد ،صــورتــی ،بنفش،
بــه رن ـ 
سفید ،سبز ،سرخ و سیاه کاشیکاری شده و هر
ستون بــا طــرح و نقش خــاص خــود زینت داده
شده است.

باحضور قائممقام کمیته امداد انجام شد؛

واگذاری  ۲۱واحد مسکونی به مددجویان خراسان شمالی
با حضور قائممقام کمیته امداد  ۲۱واحد مسکونی به همراه لوازم
ضروری زندگی به مددجویان استان خراسان شمالی تحویل شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی کمیته امداد ،هفته گذشته مراسم
واگذاری  21واحد مسکونی در منطقه محروم «کالشور» خراسان
شمالی ،با حضور قائممقام کمیته امداد و نماینده ولی فقیه در
استان خراسان شمالی برگزار شد.
مصطفی خاکسار ،قائممقام کمیته امداد در این مراسم با
تقدیر از همراهی بنیاد مسکن ،گروههای جهادی و خیران برای
ساخت این واحدهای مسکونی گفت :بیش از سه میلیارد و 370

آ تش ســوزی  10تن یونجه در
"شیروان"

فرمانده انتظامی شیروان از آتش سوزی  10تن
خرمن یونجه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جامجم سرهنگ "محمد روهنا" در
تصریح این خبر گفت :در پی اعالم یک مورد
آتش سوزی مابین روستای برزلی و اسطرخی
شهرستان شیروان ،عوامل انتظامی در محل
حاضر شدند .وی در ادامه افزود :با حضور عوامل
انتظامی در محل مشخص شد 10 ،تن خرمن
یونجه ،طعمه حریق شده است .فرمانده انتظامی
شیروان در پایان خاطر نشان کرد :علل و عوامل
احتمالی حادثه توسط كارشناسان در حال بررسی
می باشد.

حسینی و احمد جهانی حائز رتبههای اول تا سوم شدند .احمدی گفت :در حوزه
 ۲۰۶استاندارد هم محمدعلی نظامدوست ،میثم محمدی و شایان سهرابی فاتح
سکوهای اول تا سوم و در بخش آزاد این دوره از رقابتها گفت:هادی وحدانی،
علی مظاهری و مجید حسینی مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

بررسی تلفات ناگهانی گله دام مانه
و سملقان انجام شد

در پی تلف شدن ناگهانی  184رأس گوسفند و بز در روستای زوعلیا از توابع شهرستان
مانه و سملقان ،مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی با حضور در محل و اخذ شرح حال
و کالبدگشایی ،موضوع را بررسی و دستورات پیگیرانه را صادر کرد.
به گزارش جامجم یازدهم تیر  184رأس گوسفند از یک گله  570رأسی بنا به اظهارات
چوپانها بعد از خوردن آب تانکری که از چشمه روستا تهیه شده بود ،در کمتر از پنج
دقیقه زمین گیر و در اطراف آبشخور تلف شدند .پس از دریافت گزارش تلفات از سامانه
ارتباطی  ،1512منا مؤمن معاون شبکه دامپزشکی شهرستان در محل حضور یافت و
اقدامات اولیه شامل شرح حال گرفتن و کالبدگشایی دام را انجام داد .در ادامه نیز حمید
رمضانی مدیرکل دامپزشکی استان به همراه مهیار شریفان مسئول آزمایشگاه مرکزی
این اداره کل با حضور در محل ،شخصا به بررسی تلفات ،کالبدگشایی و نمونه گیری برای
تشخیص دقیق علت تلفات ناگهانی پرداختند.
مدیرکل دامپزشکی استان هم چنین توصیههایی خطاب به دامداران منطقه برای
پیشگیری از تلفات بعدی و دستورات الزم برای دفن بهداشتی الشهها همراه با آهک
و ضدعفونی محل بروز تلفات دامی با استفاده از فرمالین را صادر کرد که این اقدامات
از سوی اکیپهای فنی دامپزشکی شهرستان به اجرا درآمد .بر اساس این گزارش،
باتوجه به عالیم کالبدگشایی ،شرح حال اخذشده و سرعت باالی مرگ و میر و تلفات
وسیع ،احتمال میرود این تلفات در اثر توکسیکوزیس  NPNاز طریق آب آشامیده
شده در دامها رخ داده باشد .این مسمومیت نوعی رخداد بیماری حاد در اثر مصرف
مقادیر باالی نیتروژن غیرپروتئینی(اوره و )...محسوب میشود که اغلب با تلفات بسیار
سریع و گسترده در نشخوارکنندگان همراه است .بر این اساس توصیه میشود تدابیر
پیشگیرانه برای اجتناب از مصرف آبهای آلوده به کود اوره کشاورزی در گلههای دام
اتخاذ شود.

میلیون تومان برای ساخت این پروژه مسکونی هزینه شد که از
این میزان  1.5میلیارد تومان از منابع کمیته امداد ،یک میلیارد
و  470میلیون تومان از سوی بنیاد مسکن و مابقی از سوی گروه
صنعتی گلرنگ تامین اعتبار شد .وی به اقدامات انجام شده
برای تامین اثاثیه منزل مددجویان اشاره کرد و ادامه داد :برای
تمام خانوادههایی که امروز صاحب مسکن شدند ،لوازم ضروری
منزل خریداری شده و به آنان واگذار میشود .قائممقام کمیته
امداد خاطرنشان کرد :برای خرید لوازم ضروری شامل اجاق گاز،
فرش و آبگرمکن واحدهای مسکونی  180میلیون تومان هزینه

شهردار منطقه دو بجنورد اعالم کرد:

فعالیت عمرانی شهرداری در شهرک فرهنگیان بجنورد
شهردار منطقه دو شهرداری بجنورد از آغاز فعالیت عمرانی در بهسازی و آماده
سازی و تکمیل پارک هفت هکتاری شهرک خبرداد و گفت :به دلیل نخالههای
موجود دراین عرصه ،عمال ناگزیرشدیم خدماتی ازجمله خاک ریزی و تسطیح را
طی یک ماه اخیر به انجام برسانیم و پس از تملک و تحویل آن از سوی اداره
کل راه وشهرسازی و تالش برای بهسازی و تبدیل این عرصه به پارک محله ،فاز
جدیدی را در دریافت خدمات شهرداری تجربه میکند.
نقیب ادامه داد :عملیات تسطیح و نخاله برداری و تکمیل عرصه با خاک ریزی
مجدد و تسطیح آن بخش اعظمی از فعالیت عمرانی را به خود اختصاص داد
که با ماشین آالت ،تجهیزات و نیروی انسانی شهرداری منطقه به انجام رسید.
نقیب افزود:برای بهسازی و تکمیل فاز یک پروژه احداث پارک اعتباری بالغ بر
یک میلیارد و  500میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری منطقه تامین شده
اســت  .به گفته ایــن مسئول ،طراحی ،معبرکشی ،جــدول گــذاری ،درختکاری و
کاشت گل ازجمله اقداماتی است که در فاز یک طراحی پارک شهرک فرهنگیان
اجرا میشود.
نقیب گفت :درتالشیم تا اجرای فاز یک را طی یک ماه آینده به اتمام برسانیم .
اجرای فاز دو طراحی پارک که شامل خدماتی ازجمله فضاسازی ،طراحی و تجهیز
پارک به وسایل بازی و ورزش ،ایجاد شبکهای برای آبیاری فضای سبز و تکمیل
معابر است ،به شرط تامین اعتبار درردیف اجرا قرار خواهد گرفت .نقیب درادامه
به اجرای جدول گذاری و درختکاری درشهرک فرهنگیان اشاره کرد و گفت :به
در اج ــرای فــاز یــک طــراحــی پ ــارک هفت
م ـ ــوازات خــدمــاتــی که
فــره ـن ـگ ـیــان اج ـ ــرا مـ ـیش ــود،پــی ــاده
هکتاری در شهرک
یــا اص ــاح دوربــرگــردانهــای موجود
روسـ ـ ــازی و ای ـجــاد
درح ــال انـجــام اســت  .نقیب گفت:
در شـ ـ ـه ـ ــرک ن ـیــز
شـهــرداری درانتهای خیابان حجت
اکیپهای عمرانی
فرهنگیان مشغول بکارهستند
درشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرک
و بــه محض اتـمــام آن ،سایر
خدماتی که متعهد اجــرای
آن هستیم را در ردیــف
ک ـ ــار قـ ـ ــرار خــواه ـیــم
داد .

شده است .همچنین برای تامین  21دستگاه یخچال مورد نیاز
این مددجویان بیش از  105میلیون تومان اعتبار از سوی شرکت
گلرنگ اختصاص یافت.
خاکسار مجموع اعتبارات هزینه شده در حوزه تامین لوازم
ضروری این مددجویان را  ۲۸۵میلیون تومان عنوان کرد.
قائممقام کمیته امداد با بیان اینکه در حال حاضر  3600خانوار
مددجوی استان خراسان شمالی فاقد مسکن هستند ،تاکید
کرد :با برنامهریزی انجام شده ،طی دو سال آینده تمام این
خانوادهها صاحب مسکن میشوند.

برگزاری رویداد استارتاپی ایده شو صنعتی
در شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

معاون صنایع کوچک شركت شهركهای صنعتی استان خراسان شمالی گفت :رویداد
استارتاپی ایده شو صنعتی مجازی با همكاری شرکت شهرکهای صنعتی استان
خراسان شمالی ،شتابدهنده شعف ،دانشگاه بجنورد ،شهرداری بجنورد و فن بازار
منطقهای خراسان شمالی برگزار شد .
به گزارش جام جم محسن صابری گفت :رویداد استارتاپی ایده شو صنعتی با هدف
جذب وحمایت از ایده پردازان و نخبگان ،شناسایی ایدههای خالقانه و تالش در جهت
تجاری سازی آنان برگزار گردید  .وی عنوان کرد :موضوعات رویداد تخصصی ایده پردازی
در صنایع مهندسی معکوس و طراحی صنعتی دستگاه تولیدکننده خرپا صنعتی ،ارتقاء
دستگاه میوه خشک کنی شرکتهانان ،تولید محصول جدید با آب پنیر درکاخانه
لبنیات ،تولید قره قورت با طعمهای جدید با کاربرد متفاوت ،تولید آب دوبار تقطیر شده
کارخانه سپاس ،تهیه فرمول شیمیای آسفالت از پودر الستیک و  ...ازجمله مواردی
میباشد كه ایده پردازان و نخبگان ایدههای خودرا ارایه نمودند .صابری اظهار داشت:
تبدیل ایدههای نوآورانه به پدیدههای صنعتی ،الزمه امروز صنعت است و اقتصاد باید
به سمت تقویت واحدهای دانش بنیان برود ،لذا ایدهشو صنعتی ،حرکتی برای افزایش
بهرهوری در این مسیر است.الزم به ذکر است این رویداد در مورخ  1400/4/9برگزار شد
و ایدهپردازان و شرکتکنندهها ،با ارائه طر حهای نوآورانه ،با یکدیگر به رقابت پرداختند
و نفرات برتر نخستین رویداد استارتاپی ایدهشو صنعت استان معرفی شدند و به ایده
پردازان منتخب جایزه  10میلیون تومانی اهدا شد.نفرات برتر نگار خاکشور ایده در تهیه
فرمول شیمیایی آسفالت از پودر الستیک ،احسان سعیدی و نگار درتومی در یک تیم
مشترک ایده در طراحی بسته بندی میوه خشک معرفی شدند همچنین نازنین فاروقی
و علی فخریان ایده در حوزه محصول جدید با آب پنیر و ریحانه رزاق منش در تولید قره
قورت با طعم متفاوت ،نفرات بعدی اعالم شدند.
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رپرتاژ

شهردار بجنورد خبر داد:

ساماندهی سگهای ولگرد در ردیف خدمات شهرداری قرار گرفت
شهردار بجنورد خبر داد :در پی افزایش بیرویه سگهای ولگرد در مناطق مختلف شهر آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره میانداخت و از سوی دیگر به عنوان یک خواست و مطالبه
شهروندی جمعآوری آن را از شهرداری درخواست شد ،شهرداری با مشارکت گروههای حامی حیوانات برنامهای را برای ساماندهی به سگهای ولگرد پیاده کرد.
ی ادامه داد :در اولین گام  ،تهیه مکانی برای جمع آوری سگهای ولگرد را در دستور کار قرار دادیم تا در درازمدت نسبت به تامین مکانی متناسبتر اقدام
به گزارش جام جم مهندسهادی زارع 
نماییم.
مهندس زارعی افزود :ساخت سوله و اتاقک معاینه و درمان و قرنطینه از جمله تمهیداتی بود که با مشاوره از اهالی صاحب نظر از جمع دوستداران حیوانات در کمپ نگهداری از سگهای
ولگرد ایجاد کردیم و خوشبختانه امروز شاهدیم جمعی بالغ بر  300قالده سگ در این محوطه ساماندهی شدهاند .عقیمسازی ،قرنطینه ،معاینه و تشخیص سالمت سگها به محض ورود به
کمپ از جمله اقدامات خوبی است که با هدف جداسازی سگهای بیمار انجام میگیرد .واگذاری سگهای سالم به شهروندان برای استفاده از نگهبانی در باغات و منازل مسکونی ،سهمی
است که شهرداری با دوستداران حیوانات و شهروندان مشارکت و در آن سهیم میشود.

معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد:

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد:

کاهش مخاطرات محیطی با جمعآوری سگهای ولگرد
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت:
پرسه زدن سگهای ولگرد در خیابانهای شهری از معضالتی است که
مخاطرات محیطی و تهدید برای جان شهروندان محسوب میشود
در همین راستا جانمایی محیطی برای نگهداری از سگهای ولگرد در
دستور کار شهرداری بجنورد قرار گرفت.
مهندس پارساپور ساماندهی سگ ولگرد همواره از دغدغههای
لهــای گذشته در
شـهــردار بــود ،عنوان کــرد :تاکنون طی ســا 
بجنورد مکان ایمن و مناسبی برای حفاظت و ساماندهی
سگهای ولگرد وجــود نداشت و مکانها و پایگاههای
نکــه اج ــرای این
مــوجــود نیز موقت و ناایمن بــودنــد تــا ایـ 
پــروژه از یک ماه گذشته در شهرداری بجنورد شــروع و به
اتمام رسید .رئیس سازمان عمران و بازآفرینی
فضای شهری ش ـهــرداری بجنورد گفت :به
همت شهرداری بجنورد یک مکان مناسب
گهــای ول ـگــرد در
ب ــرای ن ـگ ـهــداری از س ـ 
پــای ـیــن دس ــت کــارخــانــه سنگشکن
شهرداری راه انــدازی شد و به توصیه
شـ ـه ــردار بـ ــرای نــگــه ــداری مناسب
سگهای ولگرد این محیط بهسازی

و آماده سازی شد .به گفته مهندس پارساپور ،بعد از فراهم شدن این
مکان تمام سگهای ولگرد از سطح شهر جمع آوری و پس از انتقال به
سوله و قرنطینه اولیه توسط دامپزشک معاینه و در صورت سالمت به
محل نگهداری انتقال داده شدند.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت:
ساماندهی مناسب سگهای ولگرد کار بسیار سختی است ک ه با
کمک پیمانکاران مورد قرار داد و حامیان و دوستداران حیوانات
و با یک همت جهادی و از خودگذشتگی انجام میشود.
وی اف ــزود :ساماندهی سگهای ولگرد یکی از دغدغههای
شهردار بجنورد بود که اکنون خوشبختانه با اقدام خوبی که
صورت گرفت علی رغم هزینههای زیادی که نگهداری
ی شـهــرداری دارد امــا جمع آوری و
از سگها بــرا 
نگهداری از سگهای ولگرد موجب کاهش
مخاطرات محیطی و تهدید بــرای شهروندان
میشود.
رئـیــس ســازمــان عـمــران و بــازآفــریـنــی فضای
شـهــری ش ـهــرداری بـجــنــورد گـفــت :در حال
حاضر بیش از  ۳۰۰قالده سگ در این مکان
نگهداری میشود که کار سختی است.

سگهای ولگرد بیمکان نیستند
جوالن سگهای ولگرد در کوچه و محالت مختلف در شهر بجنورد یکی
از معضالتی بود که عالوه بر ایجاد اختالل در انضباط شهری و بهداشت
محیطی ،تهدیدی بر سالمت و جان شهروندان محسوب میشد اما با ورود
شهرداری بجنورد به موضوع ،دستورالعمل ساماندهی سگهای ولگرد
صادر شد تا بخش مهمی از معضالت شهری در این زمینه نیز مرتفع شود.
جانمایی مکانی برای نگهداری از سگها به دستور مهندس زارعی شهردار
بجنورد ،در حوضچه و استخر قیر در کارگاه قدیمی سنگ شکن
شهید جباری که بالاستفاده بود  ،انجام گرفت اما نبود امکانات
اولیه موجب شد شهردار بجنورد دستوراتی را برای ساماندهی
به این حیوانات در دراز مدت صادر کند .کاشت درختان سایه
گستر در محوطه از محل تولیدات نهالستان شهرداری و
فنس کشی و محوطه ســازی ،ساخت اتاقک و ...با تخمین
هزینهای بالغ بر  500میلیون تومان از جمله اقداماتی
است که به همت پرسنل معاونت خدمات شهری
شهرداری و با استفاده از مواد بازیافتی و ضایعات
موجود در انبار شهرداری به انجام رسیده است
 .به گفته مهندس شــادکــام معاون خدمات
شهری شهرداری  ،بالغ بر  300قالده سگ ولگرد
درکمپ نگهداری از سگها مــورد مراقبت

قرار میگیرد و شهرداری با مشارکت گروهها و انجمنهای حامی حیوانات
درتالش است تا وضعیت مطلوبی در نگهداری از آنها ایجاد نماید .مهندس
شادکام در ادامــه بیان کرد :بعد از جمع آوری سگها از محالت شهر ،در
ابتدای ورود به کمپ  ،به مدت  48ساعت قرنطینه و معاینه دامپزشکی
ش ــده و درصـ ــورت مــحــرز ب ــودن ســامــت بــه کمپ اصــلــی وارد میشوند
.عقیمسازی حیوانات یکی از تدابیری است که به گفته مهندس شادکام
به رغم هزینهبر بودن برای شهرداری اما با هدف کنترل زاد و ولد سگها در
کمپ انجام میگیرد.
به گفته این مسئول؛ واگذاری سگها برای پاسبانی از باغ یا منازل
مسکونی در صورت تمایل شهروندان صورت خواهد پذیرفت.
گفتنی اســت محوطه کمپ سگها بــا مدیریت شــهــرداری در
زمینی بــه مساحت  3هکتار آم ــاده س ــازی شــده و مــورد
بهرهبرداری قرار گرفته است.
شــهــرونــدان عــاقــمــنــد و حــامــی حــیــوانــات
میتوانند در امر نگهداری از سگها با ارائه
درخواستی به شهرداری اقدام کنند.
بدیهی اســت مشارکت شما شهروندان
گرامی در تامین تغذیه این حیوانات رضایت
حضرت حق را به همراه خواهد داشت .

ساخت آبخوری و نهال کاری در محوطه کمپ

احداث سالن با  4اتاق معاینه  -قرنطینه  -عقیم سازی
در کمپ نگهداری از سگهای ولگرد

اجرای پروژه فنس کشی و حصارکشی کمپ
نگهداری از سگهای ولگرد

استفاده بهینه از امکانات موجود در شهرداری
برای حصارکشی کمپ نگهداری

فضای مناسب برای نگهداری سگ های ولگرد

نگهداری از قریب به  300قالده سگ ولگرد
در کمپ

بج
شهرداری نورد

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد

بج
شهرداری نورد

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیایران

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
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 5اکیپ عمرانی وظیفه بهسازی
معابـر بجنـورد در منطقـه دو را
برعهـده دارنـد

نقیب شهردار منطقه دو شهرداری بجنورد گفت:
براساس پهنه بندی و بلوکهای شهری درنقشه،
درحال لکه گیری و مرمت معابرهستیم.
به گزارش جامجم زارعی ادامه داد :اعتبارالزم در
منطقه دو برای مرمت و لکه گیری  2میلیارد و 500
میلیون تومان است که به هریک از اکیپهای
 5گانه عمرانی درمنطقه ،تا سقف  500میلیون
تومان اعتبار داده شده تا وظیفه لکه گیری معابر را
براساس پهنه واگذارشده به انجام برسانند.
این مسئول ادامه داد :اجرای پروژه لکه گیری و
مرمت معابر از پیشرفت خوبی برخوردار است .
این مسئول ادامه داد :اجرای موزاییک فرش در
منطقه دو نیز بصورت پراکنده و معطوف به اصالح
و مرمت وضعیت موجود است که هم اکنون در
پیاده روهای منطقه اجرا میشود .نقیب با اشاره
به اینکه خدمات متنوعی در شهرداری منطقه
دو برنامه ریزی و اجرا میشود ،اضافه کرد :درحال
تکمیل غرفههای مجتمع کارگاهی به ظرفیت 15
غرفه درمیدان بارهستیم که با مشارکت سازمان
همیاریها اجرا میشود.نقیب درادامه بیان داشت:
اجرای کانال هدایت آبهای سطحی نیز به عنوان
یک پروژه مستقل درمنطقه دو شامل اجرا در محله
شهرک شاهد و خیابان امام صادق و خیابان شهید
رجایی است که هم اکنون به اتمام رسیده وبه
مرحله زیرسازی رسیده است  .این مسئول گفت:
درتالشیم تا پایان فصل عمرانی بخش اعظمی از
تعهدات شهرداری منطقه را نهایی کنیم .

سارق سابقه دار با  20فقره سرقت در خراسان شمالی دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق سابقه
دار با  20فقره سرقت در بجنورد خبر داد.
به گ ــزارش جــام جم سردار"سعید مطهری زاده"
بــا اعــام جزئیات ایــن خبر اظـهــار داش ــت :در پی
اعــام چندین مــورد سرقت طیور و پرندگان در
شهرستان بجنورد ،بالفاصله موضوع با جدیت
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار
گرفت.
نک ــه ایـ ــن فـ ــرد با
وی ب ــا اشـ ـ ــاره ایـ ـ 
مراجعه به یکی از سایتهای خرید
و فـ ــروش اج ـنــاس فــروش ـنــد ههــای
طیور و پرندگان گران قیمت
را شـنــاســایــی و بــا آنها
تماس برقرار میکرد،
افـ ـ ــزود :وی ب ـعــد از
شــن ــاس ــای ــی محل
سکونت فروشنده
بــه آن ـجــا مــراج ـعــه و

با تهدید سالح سرد و درگیری با وی پرندگان را به
سرقت میبرد .فرمانده انتظامی خراسان شمالی
با بیان اینکه این فرد در محل اختفایش دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شد ،تصریح کرد :متهم در
بازجوییهای انجام شده به  20فقره سرقت طیور و
پرندگان در شهرستان بجنورد اعتراف کرد.
این مقام ارشد انتظامی در استان ادامه داد :در
همین رابطه یک مالخر نیز شناسایی شد که
بالفاصله ایــن فــرد نیز دستگیر و در نهایت
هر دو متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام
مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
سردار مطهری زاده خاطر نشان کرد :شهروندان
عزیز همواره مراقب اموال خود باشند تا شاهد
ایـنــگــونــه مـ ــوارد نباشیم و همچنین
در ص ــورت اط ــاع از هرگونه مــورد
مشکوک مراتب را از طریق پل
ارتباطی  110به پلیس اعالم
کنند.

پلیس به موقع رسید؛ سارق به دام افتاد
فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری سارق سابقه
دار با  3فقره سرقت در این شهرستان خبر داد
به گزارش جامجم سرهنگ "مجید یگانه پور " با اعالم
جزئیات این خبر اظهار داشت :برابر اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  110ماموران تجسس
کالنتری  11حین گشت زنی هدفمند موفق
بــه شناسائی س ــارق سابقه دار در حین
سرقت در شهرستان شدند  .این مقام
انتظامی بــا بیان اینكه مــامــوران
پ ـل ـیــس بــافــاص ـلــه سـ ـ ــارق را
دستگیر و بــه مقر انتظامی
م ـن ـت ـقــل ک ــردن ــد،
افـ ــزود :متهم در
تــحــقــیــق ــات بــه

عمل امــده به  3فقره سرقت منزل در شهرستان
اعتراف کرد .وی با بیان اینکه در بازرسی از وسایل
متهم  10سانت هروئین ،آچــارآالت ،شیرهای اهرمی
و المــپ کشف شــد ،عـنــوان داش ــت :متهم پــس از
تشکیل پــرونــده ب ــرای سیر مــراحــل قانونی به
مراجع قضائی معرفی شــد .سرهنگ یگانه پور
خاطرنشان کرد :از شهروندان عزیز انتظار میرود
بــه توصیههای پلیس در خصوص
م ـســائــل ای ـم ـنــی پ ـی ـش ـگ ـیــری از
ســرقــت تــوجــه کنند در صــورت
بـ ــرخـ ــورد ب ــا ای ـن ـگــونــه مـ ــوارد
بالفاصله مراتب را از طریق
پــل ارت ـبــاطــی  110بــه پلیس
اطالع دهند.

حوادث

یک کشته و مجروح در برخورد پژو و پراید در اسفراین

فرمانده انتظامی اسفراین از برخورد یک دستگاه
پژو ۵۰۴با پراید در محور روستای کوشکی و کشته و

امام خمینی -

زخمی شدن  ۲نفر خبر داد.
به گــزارش جامجم سرهنگ "مجید یگانه پــور" در
بیان جزئیات این خبر بیان داشــت :حوالی ساعت
 ۵۲:۴۱دقیقه ظهر امروز و در پی اعالم مرکز فوریت
پلیسی  011مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور
روسـتــای کوشکی شهرستان اسفراین بالفاصله
کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امــدادی به
محل حادثه اعزام شدند .وی افزود:با حضور ماموران
در صحنه مشخص شد یک دستگاه ســواری پژو

 ۵۰۴و ی ــک دسـتـگــاه
پراید با یکدیگر برخورد
کــرده اند که در اثر این تصادف متاسفانه یک نفر
فوت و یک نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شده
اند .فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به اینکه برابر
اعالم کارشناسان علت این تصادف تجاوز به چپ
راننده پژو ۵۰۴میباشد ،تاکید کرد:سایر سرنشینان
این دو خودرو مصدومیت جزئی داشتند و در محل
به صورت سرپایی درمان شده اند.

شناسایی عامل تشویش اذهان عمومی بر علیه شبکه بهداشت در شیروان
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان
از ش ـنــاســایــی و دس ـت ـگ ـیــری پسر
جــوانــی کــه اق ــدام بــه انتشار اکاذیب
و تشویش اذه ــان عمومی بر علیه
شبکه بهداشت در شبکه اجتماعی
اینستاگرام کرده بود ،خبر داد
به گــزارش جامجم سرهنگ"محمد
روه ـنــا" در تـشــریــح ای ــن خـبــر اظـهــار
داشت :طی رصد و پایش شبانهروزی
فضای مجازی توسط کارشناسان این
پلیس ،کانال تلگرامی شناسایی که
اق ــدام بــه تشویش اذه ــان عمومی

بر علیه شبکه بهداشت میکرد كه
پیگیری موضوع به صــورت ویــژه در
دس ـتــور ک ــار کــارش ـنــاســان پلیس
فـ ـت ــا شـ ـه ــرسـ ـت ــان ش ـ ـیـ ــروان
ق ــرار گــرفــت .وی بــا اش ــاره به
نکــه کــانــال م ــورد نظر با
ای ـ 
انتشار اخبار دروغ موجب
تــش ــوی ــش اذه ـ ــان
عمومی و برهم
زدن ام ـن ـیــت
و آرام ـ ـ ـ ــش
ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــه

شده بود ،افزود :کارشناسان پلیس
فـتــا طــی اقــدامــاتــی فـنــی و تخصصی
مــوفــق شــدنــد مـتـهــم را در مــدت
کوتاهی شناسایی و با هماهنگی
مـقــام قضائی ،وی را دستگیر
ك ـن ـنــد .ایـ ــن مــق ــام انـتـظــامــی
نکــه متهم در
بــا اشـ ــاره بــه ای ـ 
یهــای انـجــام
بــازجــوی ـ 
شـ ـ ـ ـ ــده بـ ـ ـ ــه ب ـ ــزه
ارتکابی اعتراف
کـ ـ ــرد ،ی ـ ــاد آور
ش ـ ـ ـ ــد :ای ـ ــن

اعتراف سارق سابقه دار با  53فقره سرقت در بجنورد

فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق سابقه
دار با 53فقره سرقت از منزل در بجنورد خبر داد.
به گ ــزارش جامجم سردار"سعید مطهری زاده" با
اعــام جزئیات این خبر اظهار داشــت :در پی اعالم
چندین م ــورد شکایت مبنی بــر وق ــوع ســرقــت از
منازل در شهر بجنورد بالفاصله موضوع با جدیت
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار
گرفت .وی با اش ــاره به اینکه کــارآ گــاهــان با انجام
اقــدامــات فنی و اطالعاتی موفق شدند فــرد مــورد

نظر را شناسایی کنند،افزود :با تالش مستمر و بی
وقفه کارآگاهان متهم در مخفیگاهش دستگیر و
به مقر پلیس آگاهی منتقل شد .فرمانده انتظامی
استان با بیان اینکه متهم در بازجوییهای انجام
شده به 53فقره سرقت اعتراف کرده است ،تصریح
کرد :سرقت از منازل و اغلب منازل خالی از سکنه از
جمله سرقتهای انجام شده توسط این فرد بوده
است .سردار مطهری زاده با بیان اینکه در این رابطه
تا کنون  53نفر شاکی شناسایی و به پلیس آگاهی

دبیرخانه شورای زکات خراسان شمالی
شماره تماس32263032 :
شماره کارت6037997950030610 :

ف ــرد بـعــد از تشکیل پ ــرون ــده بــرای
انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی شــد .سرهنگ روه ـنــا خاطر
نـشــان ک ــرد :هموطنان عــزیــز ضمن
بــاال بــردن آگاهی و اطــاعــات خــود در
خصوص آ ث ــار و تبعات جــرائــم ویــژه
فضای مـجــازی و قوانین و مجازات
مربوط به آن ،از انجام اقدامات خالف
قانون و عرف جدا خودداری نمایند و
در صــورت برخورد با این گونه موارد
به هیچ عنوان نسبت به بازنشر آن
اقدام نکنند.

مراجعه کرده اند ،یاد آور شد :هم استانیهای عزیز
اگر چنانچه منزل آنها مورد سرقت واقع شده به
پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.
فرمانده انتظامی خــراســان شمالی ،از شهروندان
خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی در نگهداری
از اموال خود هرگونه مورد مشکوک را از طریق پل
ارتباطی  011و یا شماره تلفن  87852812که به صورت
 42ساعته فعال و آمــاده پاسخگویی اســت اطالع
دهند.
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