
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی: 
285 مددجوی خراسان شمالی صاحب خانه شدند

سرپرست فرمانداری جاجرم خبر داد؛
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انتقاد نماینده مردم خراسان شمالی از 
صنایع بزرگ؛ 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
خبر داد:
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بیشتر بخوانید

درخواست  و  شهری  معابر  از  شهردار  بازدید 
گیری بی قید و شرط  بهسازی، مرمت  و لکه 

استاندار خراسان شمالی گفت: اعزام هیات تجاری 
ج از کشور ، انعقاد تفاهم نامه با یکی از  به خار
استان های کشورهای مقصد؛ معرفی داشته ها و ظرفیت های 
بالقوه استان در تمامی حوزه ها با تاکید بر تقویت بخش 

خصوصی و دولتی باید انجام شود. 
به گزارش جام جم محمد علی شجاعی در جلسه هماهنگی 
سفر هیات تجاری استان به کشور ارمنستان افزود: با انعقاد 
تفاهم  نامه، ضمن این که محورهای کاری برای تمامی حوزه ها 
تعریف می شود و می توان از آن به عنوان یک کار ماندگار 

برای استان رقم زد.
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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام

را  گذشــته  ســال  هشــت  و  بیســت  لحظه هــای  تمــام 
ــس  ــان، لم ــدون صدای ت ــم  ب ــر کردی ــان س ــا یادت ــط ب فق

... نگاه تــان  دســتان تان، 
ای کاش بودید  و  ای کاش می شد  برای 

شــده  کــه  هــم  ثانیــه  هشــت  و  بیســت 
باشــید      کنارمــان  دوبــاره  

 یادتان در دل مان  همیشه  سبز 
سرای تان بهشت                                                 

فرزندان

پدر ومارد
به استناد ماده 71 قانون شهرداری ها، صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 99 شهرداری بجنورد که طی صورتجلسه شماره 203 

مورخ 1400/02/12 به تصویب شورای اسالمی شهر بجنورد رسیده است را به شرح ذیل به اطالع شهروندان گرامی می رساند.  

ارقام به ریال

ف
دی

بودجه  مصوب یکساله99ر
 بودجه مصوب

 شش ماهه دوم سال 99
 جمع کل وصولی

 شش ماهه دوم سال 99
کاهش درآمد وصولی در 

شش ماهه دوم نسبت به بودجه 
مصوب شش دوم سال 99 

درصد وصولی نسبت به 
بودجه مصوب شش ماهه 

دوم سال 99

13,397,525,000,0001,698,762,500,0001,580,069,568,761118,692,931,239%93
ف 

دی
جمع کل وصولی مبلغ وصولی توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه دوم سال 99 ر

شش ماهه دوم سال 99

0عوارض ناشی از اجرای ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی 1

327,845,175,910 28,000,000,000تملک دارائی های سرمایه ای 2

0عوارض آالیندگی ) تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر اررش افزوده (3

299,845,175,910عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 4

1,252,224,392,8511,252,224,392,851سایر عوارضات وصولی 5

1,580,069,568,7611,580,069,568,761جمع کل 

بودجه مصوب یکساله 99 شرح هزینه 
بودجه مصوب شش ماهه 

دوم سال 99 
عملکرد شش ماهه دوم 

سال 99 

درصد عملکرد نسبت به 
بودجه مصوب شش ماهه 

دوم سال 99 

107%1,353,538,000,000676,769,000,000726,686,022,417هزینه های جاری 

وظیفه 
خدمات 
عمران 

94%1,730,710,000,000865,355,000,000816,037,026,948منابع داخلی 

سایر منابع 
) تملک دارائیهای سرمایه ای ( 

29,277,000,00014,638,500,00028,000,000,000%191

96%1,759,987,000,000879,993,500,000844,037,026,948جمع کل وظیفه خدمات عمران 

101%3,113,525,000,0001,556,762,500,0001,570,723,049,365جمع کل 

جهت کســب اطالعات بیشــتر در خصوص ریز گزارش درآمد و هزینه شــش ماهه دوم ســال 1399 بــه همراه گــزارش کلیه عملیات 
انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان و عمارت و ســایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن به پرتال شهرداری بجنورد 

شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنوردو پرتال شورای اسالمی شهر بجنورد مراجعه نمایید. 

صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم
 سال 99 شهرداری بجنورد 

بیست و هشتمین سالگرد فوت 
مرحوم  منصور ابراهیمی و 
همسرش شیرین ابراهیمی



توسط  شده  ارسال  اطالعات  طبق  گفت:  جاجرم  فرمانداری  سرپرست 
از جمله جوشقان، چشمه  ارزیابی، روستاهای بخش شوقان  تیم های 

طبری و عمارت بر اثر زلزله دچار خسارت شده اند.
زلزله  وقوع  پی  در  داشت:  اظهار  زاده  حاج  مصطفی  جام جم  گزارش  به 

شوقان  بخش  روستاهای  برخی  پیوست،  وقوع  به  که  ریشتری   ۵.۵
شهرستان جاجرم خسارت دیدند.

شده  ارسال  اطالعات  طبق  داد:  ادامه  جاجرم  فرمانداری  سرپرست 
جوشقان،  جمله  از  شوقان  بخش  روستاهای  ارزیابی،  تیم های  توسط 

چشمه طبری، عمارت دچار خسارت شده اند.
حد  در  گزارشات  طبق  سنخواست  شهر  در  خسارت  داشت:  بیان  وی 
ترک خوردگی بوده و در حال حاضر ستاد بحران تشکیل شده و تیم های 

ارزیاب در حال جمع آوری اطالعات تکمیلی هستند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر خراسان شمالی

سرپرست فرمانداری جاجرم خبر داد؛
 خسارت زلزله به برخی از روستاهای بخش شوقان جاجرم

اجتماعی

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:
از  ج  اعزام هیات تجاری به خار
کشور باید در شان این استان 

باشد
 

هیات  اعزام  گفت:  شمالی  خراسان  استاندار 
نامه  تفاهم  انعقاد   ، کشور  از  ج  خار به  تجاری 
مقصد؛  کشورهای  استان های  از  یکی  با 
استان  بالقوه  ظرفیت های  و  داشته ها  معرفی 
بخش  تقویت  بر  تاکید  با  حوزه ها  تمامی  در 

خصوصی و دولتی باید انجام شود. 
در  شجاعی  علی  محمد  جم  جام  گزارش  به 
جلسه هماهنگی سفر هیات تجاری استان به 
تفاهم  نامه،  انعقاد  با  افزود:  ارمنستان  کشور 
تمامی  برای  کاری  محورهای  این که  ضمن 
به  آن  از  می توان  و  می شود  تعریف  حوزه ها 
عنوان یک کار ماندگار برای استان رقم زد. وی 
محصوالت  معرفی  فرهنگی،  گروه های  تبادل 
شاخص تولید کنندگان و صنایع بزرگ استان، 
سهولت  و  استان  علمی  ظرفیت های  معرفی 
اهداف  مهم ترین  را  محصوالت  یابی  بازار  در 
این سفر عنوان کرد. شجاعی با تاکید بر این که 
کرد:  تصریح  باشد،  جانبه  همه  باید  سفر  این 
این  برای  اصلی  محوریت  باید  تجارت  موضوع 
این  می تواند  بخش ها  سایر  و  باشد  سفر 
موضوع را تکامل ببخشد. وی خاطرنشان کرد: 
پیگیری برای شروع مراودات تجاری با کشورها 
همیشه در اولویت های کاری بوده اما بیماری 
است  کرده  محدود  را  موضوع  این  فعال  کرونا 
بهترین  به  را  استان  این  می توان  هم  باز  اما 

شکل معرفی کرد.

خبر

اقتصادی

نماینده مردم ۵ شهر استان خراسان شمالی با انتقاد از صنایع 
بزرگ استان گفت: با وجود خرید میلیاردی صنایع استان٬ این 

صنایع گردش مالی آنچنانی در خراسان شمالی ندارند.
دستگاه های  هماهنگی  شــورای  نشست  در  وحیدی  محمد 
اظهار  شمالی  خــراســان  دارایـــی  و  اقتصاد  امــور  وزارت  تابعه 
داشت: اگر دولت خوب درآمد ایجاد کند ولی خوب نتواند در 

هزینه کردها استفاده کند٬ بسیار ضرر آور است.
دستگاه های  ســازی هــای  ظرفیت  افــزایــی،  هــم  و  همگرایی 

اقتصادی استان و آموزش نیروی انسانی افزایش پیدا کند. 
پیمان کارها از استان فراری داده نشوند. از پیمانکاران  استان  
تعداد  تنها   بسته  فضای  ایجاد  و  مدیران  رفتار  نوع  دلیل  به 
پیشرفت  عــدم  باعث  ایــن  و  مــانــده انــد  باقی  پیمانکار  کمی 

استان خواهد شد. 
کاران تنها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت  از بدهی های پیمان 
شده که همان هم پرداخت نشده است و الزم است موانع به 

درستی شناسایی و از پیمان کاران پشتیبانی شود. 
شهرداری ها چرخه اقتصادی و عمرانی خاصی می توانند ایجاد 
کنند و حداقل به عنوان یک پیمان کار قوی باید مورد اعتماد 

قرار بگیرند. 
اعتبارات  محرومیت زدایی  بحث  در  بودجه  قانون  در  امسال 
سوق  داشتند  کمتری  پیشرفت  ضریب  که  استان هایی  به  را 
استان  به  اعتبار  تومان  میلیارد   ۴۸۰ بار  اولین  بــرای  و  دادیــم 
اختصاص داده شد.  در اعتبارات دو شاخص زیربنایی استان 
آب،  بودجه خوبی در قانون بودجه  در نظر گرفته  راه و  یعنی 

اعتبارات  که  داریــم  نیاز  آالت  ماشین  حــوزه  در  شــد. 
و  تولید  ــوزه  ح در  اســتــان  سهم  ــود.  ش جــذب  خوبی 
شورای  در  است  الزم  که  است  کمی  سهم  کارآفرینی 

هماهنگی بانک ها مورد توجه جدی قرار بگیرد. 
پولی  گـــردش  و  ــد  درآمـ اســتــان  بـــزرگ  کنندگان  تولید 

امسال  که  نیست  استان  بانک های  در  شان 
در قــانــون بــودجــه مــقــرر شـــد  بــه نسبت 

محل  ــان  ــت اس داخــــل  در  ســهــم تــولــیــدی 
ــود و در دفــاتــر مــرکــزی شــان  گــرفــتــه شـ

نباشد. 
صنایع  در  ماشینی  تجهیزات  خرید 

میلیارد   ۱۰۰۰ آلومینا  مثل  بــزرگــی 

که  است  میلیارد   ۸۰۰ پتروشیمی  در  و  تومان 
گردش  استان  داخل  در  هیچکدام  متاسفانه 

نمی کند.
در  مــا  شــاغــل  جمعیت  بــیــکــاری  شــاخــص  در 
ــود . در  اســـتـــان هـــای تـــهـــران ثــبــت مـــی شـ
کارهای  بــرای  بیکار  افــراد  واقــع 
ساختمانی به تهران می روند 
دارای  عــنــوان  بــه  آنــجــا  در  و 
شــغــل ثــبــت مــیــشــونــد دد 
ــزو  واقـــــع ج کـــه در  حـــالـــی 
ــان مــا  ــ ــتـ ــ بــــیــــکــــاران اسـ

هستند./تسنیم

انتقاد نماینده مردم خراسان شمالی از صنایع بزرگ؛ 

ید؟ چرا در داخل استان گردش مالی ندار

بازدید شهردار از معابر شهری و درخواست 
گیری بی قید و شرط  بهسازی، مرمت  و لکه 

رئیس پلیس فتا استان: 

یع چک پول های تقلبی در فضای مجازی  عامل توز
  به پایان رسید  

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:
ن گندم به خراسان شمالی

ُ
ورود هشت هزار ت

معابر  از  شهرداری  مدیران  با  که  مشترکی  بازدید  طی  بجنورد  شهردار 
معابر  گسترده  گیری  لکه  مرمت  و  بهسازی  ضرورت  بر  داشت  شهری 

تاکید کرد.
مناسب  برای  اعتبار  تامین  ما  اول  اولویت  حاضر  درحال  گفت:  زارعی 
سازی معابر است و همزمان درحال جذب پیمانکار برای واگذاری بخشی 

از امور عمرانی است .
شهردار همچنین اعالم کرد: اکیپ های متعددی در سطح شهر بر اساس 
اولویت ترافیکی و تراکم جمعیت بسته به خرابی آسفالت اقدام به لکه 

گیری می کنند.

رئیس پلیس فتا استان از دستگیری عامل توزیع و 
خرید چک پول های تقلبی در فضای مجازی توسط 

کارشناسان پلیس فتا شهرستان گرمه خبر داد.
شاکری  یوسف  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 

پی  در  گفت:  خبر  این  جزئیات  اعالم  با 
توزیع  موضوع  با  پرونده  فقره  یک  ارسال 
گسترده  صورت  به  تقلبی  پول های  چک 

بالفاصله  مجازی،  فضای  در 
دستور  در  جدیت  با  موضوع 

پلیس  این  کارشناسان  کار 
کارشناسان  و  گرفت  قرار 
قضائی  مقام  هماهنگی  با 
اقدام به بازبینی دوربین های 
شهر  مغازه های  مداربسته 

کردند. 

کارشناسان  کرد:  اظهار  استان  فتا  پلیس  رئیس 
متهم  شدند  موفق  بی وقفه  و  مستمر  تالش  با 
توسط  غافلگیرانه  عملیات  یک  در  و  شناسایی  را 
وی  گرمه  شهرستان  فتا  پلیس  کارشناسان 
را  در مخفیگاهش دستگیر و برای تکمیل 

تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کنند.
این که  به  اشاره  با  شاکری  سرهنگ 
به  شده  انجام  بازجویی های  در  متهم 
فردی  از  تقلبی  پول های  چک  خرید 
شد:  یادآور  کرد،  اعتراف  ناشناس 
دیگر  متهم  نفر  دو  رابطه  این  در 
و در نهایت هر 3  نیز دستگیر 
پرونده  از تشکیل  متهم بعد 
به  قانونی  مراحل  انجام  برای 

مراجع قضائی معرفی شدند.

به  نانوایی ها  نان  کیفیت  ارتقای  هدف  با  گندم  ُتن  هزار  هشت 
استان وارد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: امسال هشت هزار 
ُتن گندم با هدف ارتقای کیفیت نان نانوایی ها به استان وارد شد.
 سیدجالل موسوی  با اشاره به پیش خرید شش هزار تن گندم 
دیگر  افزود: در صورت نیاز به تامین گندم وارداتی، در این زمینه 

برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود.
از  پانزدهم خرداد گفت: سیلوی  آغاز خرید گندم   وی با اشاره به 

بجنورد، نخستین مرکز خرید گندم در استان است.
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، دستور صریح مناسب سازی معابر را صادر کرد شهردار بجنورد طی بازدید میدانی از شهر
لکه گیری  و  آسفالت  بــرای  الزم  نیازهای  پیش  تمام  اکنون  هم  گفت:  زارعــی  مهندس 
جدی  اقــدام  معابر  مشکالت  رفــع  و  برنامه ریزی  به  نسبت  باید  و  اســت  موجود   معابر 

صورت بگیرد.
در ادامه مهندس زارعی با دعوت از مدیر بازرسی شهرداری ) آقای عالمت(  و کارشناس 
عمران )مهندس جمالی( برای بازدید از یکی از مناطق شهری، خواست تا به صورت 
ویژه مشکالت معابر این منطقه که در هسته مرکزی شهر واقع شده ،  اقدام گردد. 
در این بازدید ، دکتر انصاری )عضو ستاد مردمی توسعه استان ( شهردار را همراهی 

کردند.

اکیپ   6 بکارگیری  از  بجنورد  شــهــرداری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
محترم،  شهردار  اکید  توصیه  براساس  گفت:  و  خبرداد  شهر  در  لکه گیری 
سطح شهر برای لکه گیری و مرمت معابر تقسیم  و براساس نیازهای ترافیکی 

اولویت بندی شد.
مهندس پارساپور افزود: درحال عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری برای 
واگذاری عملیات  گسترده عمرانی به بخش خصوصی هستیم و به موازات 
کار قراردادیم که شامل  امانی در دستور  را بصورت  امور  انجام  از  آن بخشی 
لکه گیری گسترده در معابر براساس میزان باالی تخریب با ایجاد مخاطرات 

باالی ترافیکی می شود.

شهرداری بجنورد به دستور مهندس زارعی ، مناطق نیازمند 
آسفالت را منطقه بندی کرد.

خدمات  عــادالنــه  توزیع  و  شناسایی  منظور  به  ــدام  اق ایــن 
ــوع خــدمــات طــراحــی و اجــرا  بــراســاس نــیــاز هــر منطقه بــه ن

می شود.
مهندس زارعی با بیان این مطلب عنوان کرد: شهروندان 
گزارش های  با سامانه ۱37 شهرداری،  ارتباط  می توانند طی 

ارائــه  را  شــان  زندگی  محل  آسفالت  لکه گیری  نیاز  از  خــود 
بدهند تا درفرایند ارائه خدمات با شهرداری سهیم باشند. 
آسیب  بیشترین  که  شهری  محالت  کــرد:  اضافه  شهردار 
دارد  قــرار  ما  خدمات  اولویت  در  شده  وارد  آن  آسفالت  به 
آسفالت  مصالح  و  اعــتــبــار  تامین  ــران   ــگ ن شــهــرونــدان  و 
آمــادگــی  عــمــرانــی  کــار در فصل  و  نــیــاز  ــدازه  ــ ان بــه   ، نباشند 
آسفالت  مسئولیت  واگـــذاری  داد:  ادامـــه  شــهــردار  داریـــم. 

و  دو  و  ــک  ی منطقه  شـــهـــرداری  دو  بــیــن  مــعــابــر  مــرمــت  و 
عمران  ســازمــان  نظارت  تحت  زیربنایی  امــور  برخی  اجــرای 
گفت:  زارعـــی  مهندس  گــرفــت.  خــواهــد  انــجــام  بازآفرینی  و 
لکه گیری  مشغول  مناطق  در  عمرانی  اکیپ   6 اکنون  هم 
به دلیل  نیازهای عمرانی  شهر  به تمام  پاسخ  اما   هستند 
است.  زمــان  گــذر  نیازمند  معابر   ضعیف  زیرساخت های 
مهندس زارعی افزود: بخش عمده از مرمت معابر به دلیل 

حفاری دستگاه های خدمات رسان است و شهرداری تنها 
بــه سبب اهمیتی کــه بــه خــواســت شــهــرونــدان مــی دهــد ، 
مرمت این کانالها را با زیرسازی قوی و نظارت واجرای  امور 
با کیفیت و سرعت برعهده گرفته تا به بخشی از مطالبات 
شهروندی پاسخ داده باشد. در ادامه نقشه اولویت بندی 
شهرداری برای بهسازی معابربا دورنگ آبی )منطقه یک ( و 
رنگ قرمز ) منطقه دو (  به اطالع شهروندان محترم می رسد.

به عمل کار برآید ....

اقدام جهادی شهرداری برای لکه گیری و مرمت معابر در 1400

اولویت های منطقه ای بجنورد برای آسفالت تعیین شد

گزارش خرابی آسفالت و نیاز به لکه گیری و مرمت معابر با  شهروندان عزیز برای 
سامانه 137 شهرداری بجنورد تماس بگیرید.

شهرخوب را شهروندان خوب می سازند 
کنترل روان آبها و عدم خروج  گرامی با رعایت مسائل بهداشتی،  شهروندان 

کنیم. پساب ها به خیابان، دوام آسفالت معابر را بیشتر 

درخواست شهردار بجنورد؛ 

مناسب سازی معابر شهری
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری بجنورد اعالم کرد:

به کارگیری 6 اکیپ لگه گیری در شهر

لکه گیری هجرت

اصالح ورودی در خ وحدت 

تسطیح و زیرسازی در خ مالک اشتر

گراویه ریزی درخیابان مطهری  لکه گیری در خ طالقانیبتن ریزی ناظر آباد   زیرسازی و تسطیح در خیابان ستایش

زیر سازی و لکه گیر ی در نیروگاه  لکه گیری شهرک امامتسطیح و گراویه ریزی خ هالل احمر

پیاده رو سازی در خیابان فرهنگ اصالح شیب در خیابان معراجاصالح راستگرد خیابان جمهوری

لکه گیری در خ لباف برداشت نخاله بعد از اتمام کار عمرانیلکه گیری در باقرخان

پرتاژ ر
 

مدیریت ارتباطات شهرداری مدیریت ارتباطات شهرداری
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اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
امام خمینی - رهدر کوى غم تو پایداریم، همه

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:
راه انـــــــــــدازی دانـــشـــکـــده مـــذاهـــب 
اسالمی، گامی مهم در مسیر اعتالی 

علم و دانش دینی

دانشکده  راه اندازی  شمالی  خراسان  استاندار   
مذاهب اسالمی در استان را گام مهمی در مسیر 
اعتالی علم و دانش دینی ذکر کرد و گفت: این 
چندین  می تواند  بجنورد  مرکزیت  به  دانشکده 
خراسان  استان های  همچون  دیگر  استان 
علی  محمد  دهد.  پوشش  را  گلستان  و  رضوی 
راه اندازی دانشکده مذاهب  شجاعی در جلسه 
مهر  از  این که  به  توجه  با  افزود:  استان  اسالمی 
امسال ۱2۰نفر پذیرش دانشجو در این دانشکده 
مباحث  جمله  از  تعهدات  تمام  می شود  انجام 
را  اعتبارات  و  تجهیزات  امکانات،   ، ساختمان 
داد.  خواهیم  انجام  ممکن  زمان  سریع ترین  در 
وی افزود: با توجه به این که بحث راه اندازی این 
یکماه  نوری  االسالم  حجت  سوی  از  دانشکده 
الزم  پیگیری های  بنابراین  شد  مطرح  پیش 
مقدمات  تا  گرفت  صورت  دانشجو  جذب  برای 
راه اندازی آن را فراهم کنیم. وی با تاکید بر این که 
باید نواقص کار را برطرف کرد، تصریح کرد: برای 
شروع یک پروژه ای که در مسیر توسعه استان 
زیرا در این صورت  آینده بود  است نباید نگران 
نباید تا کنون پروژه ای شکل می گرفت بنابراین 
آینده  ادامه این مسیر بستگی به نگاه مدیران 
این که  ضمن  کرد:  نشان  خاطر  شجاعی  دارد. 
تمام تعهدات برای راه اندازی دانشکده مذاهب 
اسالمی را انجام می دهیم اما راه اندازی آن با سایر 

دانشگاه های کشور متفاوت است.

خبر

 2۸۵ گــفــت:  شمالی  خــراســان  ــداد  امـ کمیته  مدیرکل 
گذشته  ســال  طی  نهاد  ایــن  حمایت  تحت  مــددجــوی 

صاحب خانه شدند. 
مجید الهی راد با اشاره به اهمیت ایجاد مسکن برای 
جامعه هدف این نهاد گفت: امسال 2۸۵ مورد مسکن 
برای مددجویان زیرپوشش این نهاد احداث و به آن ها 

واگذار شد.
واحدها  ایــن  ساخت  ــرای  ب این که  بابیان  وی 

ــده اســـت،  ۴۰ مــیــلــیــارد تـــومـــان هــزیــنــه شــ
از محل منابع دولتی،  افزود: این اعتبارات 
امداد  صندوق  تسهیالت  صدقات،  زکــات، 

بانک ها  والیــت، تسهیالت سایر 
مــددجــویــان  خـــود  آورده  و 

ــت. وی  پــرداخــت شــده اس
اضافه کرد: همچنین این 

با  مسکونی  واحــدهــای 
پـــرداخـــت کــمــک هــای 

بالعوض و حمایت خیران احداث شده است.
الهی راد بابیان این که این نهاد طی سال گذشته  بیش 
به مددجویان  و ۱9 مــورد خدمات عمرانی  از سه هــزار 
ایــن میزان  کــرد:  اســت، خاطرنشان  ارائــه داده  استان 
خدمات دو هزار و 73۴ مورد آن مربوط به تعمیرات و 
ساخت سرویس بهداشتی بوده است. وی خاطرنشان 
کــرد: طی ســال قبل 2۸ مــورد مسکن خــریــداری و 2۵7 

مورد نیز ساخته شده است.
راه هــــــای  از  یـــکـــی  را  مــســکــن  تـــامـــیـــن  وی 
تــوانــمــنــدســازی و خــودکــفــایــی مــددجــویــان 
این نهاد برشمرد و افــزود: خیران می توانند 
کمیته  ادارات  طریق  از  را  خــود  کمک های 
ــان، مــراکــز  ــتـ ــداد در ســـراســـر اسـ ــ امـ
نیکوکاری و همچنین شماره گیری 
به   *۸۸77*۰۵۸# دســتــوری  کــد 

دست نیازمندان برسانند. 
/پایگاه خبری کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی: 
285 مددجوی خراسان شمالی صاحب خانه شدند

عدم مراجعه 4000 نفر  از سالمندان خراسان شمالی 
برای واکسن کرونا

از  از عدم مراجعه چهار هزار نفر   هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
سالمندان این استان به مراکز مربوطه برای انجام واکسیناسیون کرونا خبر داد و گفت: 

به پنج  که  زندگی می کنند  باالی ۸۰ سال در خراسان شمالی  تعداد 9۵۰۰ نفر شهروند 
هزار و ۵۰۰ نفر واکسن تزریق شده است

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی برای پنجمین دوره در کشور حائز رتبه اول شده است.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطالع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی ؛ زیرپورتال این 
اداره کل برای پنجمین دوره، موفق به کسب رتبه اول در بین ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها، از سوی 

مرکز روابط  عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شده است.
بنا به این گزارش، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به صورت فصلی به ارزیابی 
عملکرد روابط عمومی های ادارات تابعه این وزارتخانه در دو بخش زیرپورتال و خبر می پردازد و با توجه به کسب 

امتیازات فصلی در پایان سال ارزیابی نهایی بصورت ساالنه صورت می گیرد.
در بررسی و رتبه بندی عملکرد خبری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها در پایگاه اطالع رسانی وزارت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  استانی،  زیرپورتال های  ارزیابی  شاخص های  براساس  و   99 سال  در  متبوع 

خراسان شمالی ، موفق به کسب رتبه اول شده است.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  تارنمای  در  خبر   ۸۰۰ از  بیش   ،۱399 سال  طی  گزارش؛  این  اساس  بر 

شمالی منتشر شد که نسبت به سال 9۸ از رشد 2۰ درصدی برخوردار بوده است

 روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی 
در کشور رتبه اول را کسب کرد

معاون اقتصادی استاندار از پایتخت خبر داد:

تصمیمات مهم مسئوالن برای رونق بخش کشاورزی 
با  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  یوسفی  و  استاندار  اقتصادی  امور  معاون  قنبری 

طهماسبی معاون وزیر و مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور دیدار کرد.
به گزارش جام جم در این نشست ضمن تبادل نظر و طرح مشکالت ؛ کمک به تجهیز آزمایشگاه 
تخصصی زعفران استان، کمک به راه اندازی بازار کشاورزی در دو روستا، کمک به تامین اعتبار 
برای برای مرمت مراکز خرید گندم و هماهنگی برای تنظیم تفاهم نامه همکاری با بانک رسالت 

برای ارائه تسهیالت ارزان قیمت اشتغال حرف کوچک روستایی مورد موافقت قرار گرفت.

کاشت 50 هزار گل رز در شهر بجنورد 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد  از تولید و تکثیر 

۵۰ هزار گل رز برای کاشت در فضاهای شهری خبرداد.
مهماندوست گفت: کاشت گل رز به عنوان برند معرف شهر در نهالستان 
سازمان سیما و منظر شهری  شهرداری از سال های گذشته در حال تکثیر 
رز در معابر، بلوارها و  انواع بوته های  است  و امسال نیز در حال کاشت 
آسیب دیده  میادین شهر هستیم تا نشاط شهری در ایامی که  روحیه  

شهروندان از دوران بیماری کرونا  را شاهد هستیم،  تقویت کنیم.
این  مهندسان  آبی،  منابع  محدویت  دلیل  به  کرد:  اضافه  مسئول  این 
سازمان درصدد معرفی گیاهان مقاوم به کم آبی بودند و خوشبختانه انواع 
گل های رز در حال جایگزینی با گونه های پرمصرف از جمله چمن، شمشاد 
و گل های فصلی است و این مهم در صدر فعالیت های سازمان قرار دارد. 
مهماندوست عنوان کرد: سازگاری خوب اقلیمی بوته های گل رز، زیبایی و 
طراوت و تنوع رنگ از جمله امتیازها و مزیت های کاشت آن است که عالوه 
بر خودکفایی این سازمان در کاشت گل، مدیریت منابع مالی را نیز به همراه 
دارد. گفتنی است کاشت بوته های رز  در بلوار های مصلی، امام رضا، معلم، 
والیت و بسیاری از میادین مانند میدان قائم، میدان شهید محمدزاده، 

دوسویه  و  شهریور   ۱7 چهاراه  مادر،  میدان  کارگر،  میدان  شهید،  میدان 
حاشیه خیابان های طالقانی حدفاصل میدان شهید تا چهارراه مخابرات، 
به  کارگر  و  شهید  میدان  حدفاصل  بهشتی  شهید  خیابان  تربیت،  بلوار 
صورت جایگزین شمشاد  درحاشیه خیابان ها و معابر فوق و بسیاری از 
بوستان ها اجرا شده است.  جلوه بخشی به طبیعت شهری هدیه ای است 
که این روزها به همت پرسنل زحمت کش سازمان سیما و منظرشهری 
و تحت مدیریت مهماندوست در حال اجراست که با استقبال خوبی از 

شهروندان همراه بوده است.
 مدیر ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد


