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نگاهی به عملکرد شهــرداری؛

با کسب لوح تقدیر از استاندار؛

شاهرود در مسیر توسعه

شرکت گاز استاندر جشنواره
«شهیدرجایی»خوشدرخشید
4

رئیس اداره دامپزشکی شاهرود:

3

معاون شهرداری سمنان:

جــذب 300میلیارد ریال
اوراق مشـارکت
4
در سال ۹۸

عکس  :روابط عمومی شهرداری شاهرود

نظارت بر تولید و توزیع فرآوردههای خام
دامی به عهده دامپزشکی است

3و2

سیوا()SIVA؛سامانه جامع هوشمند جمع آوری و فروش پسماند خشک از مبداء
در بهبود شرایط محیط زیست و محیط زندگی خود سهیم باشید با «سیوا»
سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان با هدف حمایت از محیط زیست و بهبود چرخه مدیریت
پسماند ،خدمات خود را در بستر تکنولوژی و فناوری نیز ارائه مینماید .بدین منظور با همکاری
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان اقدام به تهیه نرم افزاری در قالب وب به آدرس
 www.siva.semnan.irواپلیکیشین سیوا در قالب نرم افزار جامع شهر من شهرداری سمنان جهت مدیریت
پسماند خشک نموده است .سفیران سیوا آماده اند تا با استفاده از لجستیک کارآمد به ساده ترین
و سریعترین شکل ممکن اقدام به جمع آوری اصولی پسماند خشک شهروندان محترم نمایند.
هدف نرم افزار سیوا:

ارتقاء فرهنگ جداسازی و تفکیک
پسماند خشک از تر در مبداء
جلب رضایت شهروندان
مزایای استفاده از نرمافزار سیوا:

دسترسی آسان

هدایای نقدی وغیرنقدی
حفظ محیط زیست
کمکبه موسسات خیریه
شارژ کارت شهروندی
با آرزویتفکیک% 100پسماندشهر سمنان
قدردانهمکاریشماهستیم.

#روابط_عمومی_سازمان_پسماند

شــهردار سمنانمطرح کرد؛

ضرورتترویجظرفیتهایســمنانبرای گردشــگری کشاورزیشهری
شهردار سمنان بر لزوم ترویج ظرفیتهای سمنان برای
گردشگری کشاورزی شهری تاکید کرد.
به گزارش جامجم ناظم رضوی گفت :با وسعت 1300
هکتاری بافت باغی در شهر سمنان میتوان تابلویی از
باغ شهر در سمنان متصور شد چرا که سمنان به شهری
در باغ معروف بوده و وجود باغها در درون و اطراف بافت
ت مناسبی
شهری و برگزاری برنامههای باغ گردی از ظرفی 
برای توسعه گردشگری کشاورزی برخوردار است.
ناظم رضوی گفت :ترویج این نوع از گردشگری میتواند
کمکی بهبهبود اوضاع زندگی و معیشت باغداران و
کشاورزان بوده و هم تجربهای متفاوت برای گردشگران
شهریباشد.
شهردار سمنان با تاکید بر ارزش وجود باغستانهای شهر
افزود :حفظ و توسعه باغستانهای شهر از ضرورتهای
توسعه پایدار به شمار میرود و با جلب همکاریهای
فراسازمانی میتوان در فضائی تعاملی با حضور عموم
همشهریان ،پژوهشگران ،نسل جوان و گردشگران،
زمینههای تعالی بیش از پیش سمنان را فراهم آورد.
وی با اشاره به ظرفیت باغ راهها در توسعه گردشگری
کشاورزی گفت :بازآفرینی و مرمت شش باغ راه در دستور
کار شهرداری سمنان قرار داشته و بیشتر این باغ راهها
آماده بهره برداری و تا پایان سال فعالیتهای عمرانی بقیه
آن پایان مییابد .ناظم رضوی افزود :با بازآفرینی این باغ
راهها و مرمت مسیرها و تامین روشنایی مسیر با پایه
چراغهای قدیمی ،جدا از اهداف زیباسازی و گردشگری این
باغ راهها ،ارتقاء معیشت کشاورزان و باغداران در این باغ
راهها هم مد نظر میباشد.
وی به ویژگیهای بارز این باغ راهها اشاره کرد و اظهار
داشت :در مرمت و بازآفرینی این باغ راهها از نظرات
سازمان جهادکشاورزی و خود کشاورزان و باغداران

استفاده شده و سعی شده در هر باغ راه فضای گردشگری
و پذیرایی برای تامین نیازهای گردشگران فراهم شود.
ناظم رضوی به اولین جاده سالمت باغ راهی کشور با
بازآفرینی باغ راههای شهر سمنان اشاره کرد و گفت:
باغ راههای ورودی شرقی شهر تا استخر باغ فیض و با
اتصال حد شرقی و غربی این کوچه باغها مسیری به
طول  10کیلومتر به وجود میآید که به عنوان اولین جاده
سالمت باغ راهی کشور میتواند مورد استفاده گردشگران
قرار بگیرد .وی گفت :عالوه بر احیای  ۶باغ راه در سطح
شهر  ۲پاتوق محله برای استراحت و عرضه محصوالت
کشاورزی و یک مزرعه گردشگری ویژه کودک در راستای
شهر دوستدار کودک ایجاد شده است.
شهردار سمنان ضمن اشاره به اینکه همه هزینههای
بازآفرینی از محل اعتبارات متعلق به شهرداری است گفت:
آماده انتقال تجارب بازآفرینی باغ راهها به دیگر شهرداریها
هستیم.
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان

سمنان

2

احداث خط توزیع جایگزین حدفاصل روستای حسین آباد کالپوش تا روستای نام نیک
عملیات جایگزینی خط پلی اتیلن با طول  6200متر و سایز 225
میلیمتر با خط  8اینچ فوالدی آسیب دیده در حادثه رانش زمین
در منطقه روستای حسین آباد کالپوش صورت پذیرفت.
بهگزارشجامجمبهنقلاز روابطعمومی؛علیرضااعوانیسرپرست
شرکت گاز استان سمنان طی بازدید از روند عملیات گازرسانی به

شهردار شاهرود با اشاره به عملکرد سه ماهه شهرداری
گفت :ما معتقدیم شاهرود با ظرفیتهایی که دارد میتواند
به شهری زیبا ،بانشاط و مدرن به عنوان یکی از شهرهای
نمونه و مطرح کشور تبدیل شود.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی مدیریت شهری،
علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه طی سه ماه
گذشته طر حها و اقدامات را در دو قالب کوتاه مدت و میان
مدت برنامهریزی کردیم ،افزود :در این مدت توانستیم
اقدامات کوتاه مدت اعم از خدمات شهری ،ساماندهی و
بازپیرایی پارکها ،توسعه درختکاری و فضای سبز ،نوآوری و
زیبا سازی ،اصالح و تکمیل مبلمان شهری ،اصالح هندسی
در تقاطعها و دوربرگردانها و توسعه و بازگشایی شبکه
معابر در بهبود عبور و مرور با توجه به محالت را اجرا و
بخشی را در دستور کار قرار دهیم .وی ضمن بیان این
مطلب که به طور همزمان برای بهسازی و توسعه پیاده
روها ،نهضت آسفالت معابر شهری ،توسعه فرهنگ
ترافیک و حرکت به سمت شهر انسان محور ،ساماندهی
و رفع سد معبر ،اقدامات ترافیکی و مناسب سازی در
سطح شهرو .. .گام برداشتیم ،ابراز داشت :با برنامهریزی
دقیق و منظم آغاز به کار پروژههای زیرساختی در قالب طرح
بلندمدت چون احداث تقاطع غیر هم سطح شهید سپهبد
قاسم سلیمانی در بلوار مجلسی چهار راه بهشتی ،احداث
باغ راه ،پروژه آرام سازی،هویت بخشی و باز پیرایی بافت
تاریخی خیابان شهید صدوقی در دست اقدام ،احداث
پل تندرستی و شاهوار ،تفرجگاه تپه باغزندان روند قانونی
برخی از این پروژهها در حال اجرا و برخی دیگر روند انتخاب
پیمانکار با برگزاری مناقصه است که بزودی کلنگ زنی
پروژههای زیر ساختی در بخش پروژههای میان مدت را در
شهر شاهد خواهیم بود.
اقدامات زیر بنایی حوزه معاونت عمران شاهرود؛
نمونهمناسبشهری
مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه
اقدامات زیرساختی و زیربنایی شهرداری شاهرود در حوزه
عمرانی پشتوانه علمی ،مطالعاتی و محتوایی در شهر
دارد ،اظهار داشت :اقدامات زیر بنایی حوزه عمران الگوی
مناسب شهری است.
محمود تیموری با بیان اینکه اقدامات انجام شده در سه
ماهه اول سال جاری در حوزه عمران برمبنای تفکر گرایانه و
پویایی مدیریت شهری در راستای رضایتمندی شهروندان
صورت گرفته است ،عنوان داشت :اجرای  16هزار و هشتاد
تن آسفالتدر معابر شهریو 38هزارو500متر مربع آسفالت
جهت لکه گیری و نوارهای حفاری در شهر ،ساماندهی
معابر سطح شهر و اجرای پازل فرش 6000مترمربع ،احداث
کانال هدایت آبهای سطحی 9کیلومتر ،جدول گذاریهای
سطح شهر 13کیلومتر ،نصب بیش از 180عدد پایه ستون
روشنایی جهت تامین سیستم روشنایی پیاده روها و

شهرک جدید حسین آباد کالپوش که با حضور منوچهر فخری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان صورت گرفت،
گفت :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده پیش بینی میشود
تا پایان آبان سال جاری نصب انشعابات گاز این منطقه انجام
پذیرفته و اهالی شهرک جدید از نعمت گاز بهره مندگردند .وی

معابر شهری ،نصب 2000متر ریسه در خیابان تهران میدان
آزادی و 36متری پادگان ،نصب پروژکتور دور فواره ای،
کفکش و کابل کشی و راهاندازی آبنما ،احداث دوربرگردان
بلوار بسطام ،تعریض مسیر آرامستان و احداث سرعتگاه
در مسیر نصب تابلو ،عالئم و تجهیزات ترافیکی و تابلوهای
سوالر ،انسداد مقاطع پر خطر پایانه مسافربری جنوب با
پیش بینی مسیر برگردانها شما و جنوب ،اجرای طرح
هندسی در شهرک امام مقابل مسجد المهدی ،احداث
سرعتکاههای خیابان 22بهمن ،فردوسی ،فروغی ،شهدای
گمنام ،نصب تجهیزات ترافیکی چون استپها ،باتومی
در چهار راه نادر ،بلوار بسطام ،خیابان 22بهمن ،نیروگاه،
فردوسی،کوچه گل پونه ،بایزید بسطامی ،میدان 28متری،
اجرای رنگهای سرد و گرم ترافیکی در مسیرهای بهسازی
شده خطوط عابر پیاده ،رنگ آمیزی سرعتکاهها ،عالئم
افقی در مسیرهای پرخطر ،نصب چراغهای راهنمایی و
دوربینهای نظارتی در مسیرهای چهار راه نادر ،معلم،
فرمانداری ،شهید رجایی ،میدان امام و ابن سینا و ...از

تندیس مشاهیر ،المانهای شاخص ،فضای سالمندان
و ...است ،پروژه آرام سازی ،هویت بخشی و بازپیرایی بافت
تاریخی خیابان شهید صدوقی بالغ بر ده هزار متر مربع که در
دستور کار قرار دارد.
در مورد باز پیرایی دومیدان بسیج و الغدیر طراحی میدان
بسیج انجام شده و آماده جهت عقد قرار داد با پیمانکار
است و طراحی میدان الغدیر نیز انجام شده و طراحی سازه
برق ،مکانیک و اسناد مناقصه در دست اقدام است.
تملک و تعریض خیابان و بهسازی پیاده رو سازی و اجرای
موزاییک فرش به طول 6هزار متر مربع ،پیگیری انتخاب
پیمانکار تهیه اسناد مناقصه پیاده رو سازی خیابان
22بهمن ،چمران ،تهران ،رزمندگان28،متری باغزندان ،مزار و
فردوسی ،دیوار چینی سنگی390متر مربع (کانال پارک کوثر،
دیوار حائل جاده تندرستی) تولیدات بتنی کارگاه البرز شرقی
روزانه 700پازل و 15عدد دال بتنی و لوله بتنی ،ادامه عملیات
اجرایی پارک بانوان و .. .از جمله اقدامات در حال انجام
برنامهریزی میان مدت در حوزه معاونت عمران است.

نگاهی به عملکرد شهرداری؛

شاهرود در مسیر توسعه
جمله اقدامات صورت گرفته در واحدهای مختلف حوزه
معاونت عمران شهرداری شاهرود در مدت سه ماهه اول
سال  99است.
وی ضمن بیان این مطلب که روند قانونی پروژههای زیر
بنایی در شاهرود با سرعت در حال انجام است ،اعالم
داشت :پروژه تقاطع غیر همسطح سردار شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی با هدف حفظ امنیت جان مردم با
توجه به میزان آمارهای پلیس راهور و مصوبه شورای
ترافیک به طول 500متر در دو باند شرق به غرب و تضارب
و تداخل دو محور بزرگ را به کوچک تبدیل میکند،
احداث پل شاهوار بین آبشار در ضلع شرقی و در قسمت
غربی(مقبره مرحوم عاطفی) ارتباط برقرار خواهد شد که روند
قانونی و طراحی و نقشه برداری آن در حال انجام است،
احداث مسیر باغ راه به طول 3کیلومتر و مساحت تقریبی
70هزار مترمربع که ابتدای آن مجموعه آبشار و انتهای آن
مصلی شهر شامل فضای مطبوع و دلنشین و دارای فضای
سبز مناسب و پوشش گیاهی با اقلیم و ساختمانهایی
با کاربریهای مشخص ،پیست دوچرخه سواری مستقل
همچنین احداث بازارچه فروش محصوالت فرهنگی ،هنری
و جذب توریست ،فضاهای پیاده روی و اقامت موقت،
نمازخانه ،سرویس بهداشتی ،مبلمان زیبای پارکی ،آبنما،
برکه ،آمفی تئاتر روباز ،باغ بوتانیک ،دره شکوفه ،نظر گاه،

گفت :این خط پلی اتیلن با طول  6200متر و سایز  225میلیمتر
جایگزین خط  8اینچ فوالدی که در حادثه رانش زمین در منطقه
روستای حسین آباد دچار آسیب گردیده بود در مسیری ایمن و
خارج از محل رانش اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت که اجرای
این پروژه هزینه ای بالغ بر  25میلیارد ریال را به دنبال داشته است.

تصویبطرحجامعمدیریتپسماندشهر شاهرود
سرپرستمعاونتحوزهخدماتشهریشهرداریشاهرود
از تصویب طرح جامع مدیریت پسماند شهر شاهرود در
سازمان شهرداریها و وزارت کشور خبر داد و گفت :طرح
جامع مدیریت پسماند با هدف بهبود و ارتقای وضعیت
موجود در مدیریت پسماند تهیه و در دو فاز اجرایی شامل
طرح تفکیک خشک از مبدا و طرح ساماندهی نخالهها و
ضایعات ساختمانی در شاهرود بزودی اجرایی میشود.
امیر عرب اسماعیلی با اشاره به اینکه خدمات شهری به
عنوان ابزار مدیریت شهری و عامل اصلی تداوم حیات
شهری است که بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت باز
میماند ،افزود :چهار فاز مانور نظافت و پاکسازی فضاهای
عمومی با شعار» شهرداری در کنار مردم» در راستای رفع
کاهش آلودگیهای محیطی و بهبود بهداشت محیط
شهری در شاهرود برگزار شد.
وی ضمن بیان این مطلب که وظایف حوزه خدمات شهری،
ارتقای سطح بهداشت ،افزایش سالمت و رفاه شهروندان،
کاهش آالیندههای محیط زیست ،ایجاد نمای زیبای
شهری که در راستای پاکسازی مواد زائد شهری ،نخالههای
ساختمانی رها شده ،رفت و روب ،الیروبی کانالها و آبراهها،
امحاء آگهیها و پوسترهای تبلیغاتی ،نصب و نظارت
مخازن زباله جهت طرح مکانیزاسیون زبالههای شهری و.

 ..را شامل میشود ،ابراز داشت :در شاهرود روزانه بالغ بر
120تن زباله با تالش  180کارگر در مناطق سه گانه جمع آوری
و بالفاصله به مرکز دفن بهداشتی زباله منتقل و به روش
بهداشتیدفنمیشود.
زیبا سازی و ایجاد طراوت محیط شهری با اجرای17هزار
و 180متر مربع گلکاری
سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
شاهرود با اشاره به اینکه زیبا سازی و ایجاد طراوت
محیط شهری از اولویتهای این سازمان در شهر به شمار
میرود ،اظهار داشت :با کاشت گلهای فصلی ،پوششی،
درختچههای زینتی در مجموعه شهر از  28اسفند تا کنون
اجرای 17هزار و  180متر مربع گلکاری در سطح شهر انجام
شده است .مسعود عشقوی با بیان اینکه بر حسب
جمعیت 150هزار نفری شهری سرانه فضای سبز هر نفر
6/20متر مربع است ،عنوان داشت :گلکاریهای گلهای
فصلی هر متر مربع بین 25تا 50نشاء گل دائمی ،درخت
و درختچههای زینتی بر اساس نظر کارشناسان سازمان
عملیاتی شده است .وی ضمن بیان این مطلب که
در سه ماهه اول سال جاری اقدامات سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهرداری شاهرود گلکاری بیش از
17هزار متر مربع ،چمن زنی  44هزار و 715متر مربع ،وجین
ماشینی 82هزار و 880متر مربع ،الیروبی  45هزار و 150متر
مربع ،اجرای لوله کشی آب خام 24هزار و 600متر مربع،
خرید درخت  46هزار و 815اصله درخت58 ،هزارو 971
اصله کاشت درخت ،سمپاشی  3میلیون و 856هزار
اصله درخت 900 ،ساعت کار تعمیر و نگهداری وسایل
باز ی و بدنسازی 9،هزارو و  750اصله درخت هرس ارتفاع،
9هزارو 830متر مربع تسطیح و رگالژ و .بوده ،بیان داشت:

ادامه در صفحه 3

چهار شنبه  16مهر  1399شماره 5775

تأکید رئیس  HSEشرکت گاز استان بر تقویت و افزایش سطح فرهنگ ایمنی
ابوالفضل شیرپوری ،رئیس  HSEشرکت گاز استان از برگزاری
سومین جلسه كمیته ایمنی در سال  99خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی؛ ابوالفضل شیرپوری در
این جلسه که با حضور اعضای كمیته و با هدف ارتقاء فرهنگ
ایمنی كارگاهی به واسطه جاری سازی الزامات مرتبط با HSE

تشكیل و در تمام سطوح فعالیتی برای ادارات گاز شهرستان
نیز همزمان برگزار شد ،گفت :ارزیابی ریسك به عنوان فرآیندهای
پشتیبان سازمانی و مطالعه نقشه استراتژی شركت از اهمیت
ویژهای برخوردار است .وی در ادامه افزود :در این جلسه
همچنین ،تمامی مراحل عملیاتی فعالیتها جهت شناسایی

عوامل ایجادكننده خطرات که به عنوان اقدامی مؤثر برای كاهش
حوادث ناشی از كار به شمار می آید ،بررسی شد .وی تصریح کرد:
ارزیابی و تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی ( )GAP Analysisبه
عنوان مهمترین اجزای پازل در مسیر افزایش دانش پیشگیری
از حوادث محسوب میشود.
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شاهرود در مسیر توسعه
آبیاری ،نگهداری آبنماها ،خرید نیمکت و سطل زباله جهت
مبلمانپارکی،خریدکفپوشزمینهایبازی،خریدمجموعه
پلی اتیلن لوازم بازی کودکان در پارکها ،رنگ آمیزی جداول و.
 ..از جمله اقدامات این سازمان بوده است.
صدور مجوز پروانه ساخت برای بیش از 109هزار متر
در شاهرود
سرپرست معاونت عمرانی و فنی و شهر سازی از صدور
109هزار و  128متر مربع پروانه ساخت در شاهرود خبر داد
و اعالم داشت :این رقم نسبت به آمار سه ماهه گذشته
افزایش داشته است .جعفر ختیال با بیان اینکه مجموعه
ساخت زیر بنا در پروانههای احداث ساختمان صادر شده از
سویشهرداریدر سهماههاولسال 98بالغبر  75هزار و755
متر مربع بوده است ،گفت :تعداد احکام وصول شده نقدی

صبح روز  14مهر ،طبق قرار
قبلی برای گفتگو با دکتر
گلی رهسپار اداره دامپزشکی
میشوم ،به محض ورود به
اداره دامپزشکی شاهرود،
تکاپوی کارکنان و تعدادی
شاهرود یزدانی
مراجعه کننده که با گل و
شیرینی و برای گفتن تبریک
خبرنگار جامجم
 14مهر ،به پرسنل و رئیس
اداره دامپزشکی حضور دارند توجهم را جلب میکند .از این
احترام به قشر زحمتکش حوزه دامپزشکی لذت میبرم .
در اتاق ریاست اداره دامپزشکی شاهرود ( دکتر مجتبی گلی )
روی صندلی روبهروی دکتر جای میگیرم ،او مردی جوان ،پر
انرژی و فعال است و این در رفتار و کالمش مشهود است
و تجربیات و اطالعات مفید و ارزشمندی در حوزه شغلی
و تحصیلی خود دارد که شاید دلیل آن  4سال کار مدیریتی
در میامی ،یک سال در بسطام و سپس  2سال در شاهرود
بوده است .وی میگوید ،مسئولیت و مدیریت در حوزه
دامپزشکی را از زمان خدمت سربازی تا کنون به دوش
داشته ام و در این مدت تجربیات بسیاراندوختهام.
دکتر مجتبی گلی در ادامه با اشاره به تاریخچه دامپزشکی
در ایران میافزاید :این شغل از دیرباز در کشور ما شناخته
شده است که به آن «بیطار» میگفتند و در گذشته حتی
قبل از پزشک ،دامپزشک وجود داشته و اولین پزشکان
ما نیز دانش آموخته رشته دامپزشکی بودهاند .البته نقش
دامپزشکی از زمان شیوع طاعون در کشور جایگاه ویژه ای
پیدا کرده است .واژه بیطار نیز برابر پارسی همان دام پزشک
است و در متون کهن و از جمله در گلستان سعدی نیز آمده
است (پیش بیطاری رفت تا دوا کند).
وی اظهار کرد :دامپزشکان سربازان سنگر سالمتی هستند
و فعالیتهای این اداره به دو بخش  -1 :خدمات در جامعه
انسانی و  -2خدمات به حیوانات تقسیم میشود که در
بخش اول اعم فعالیت ما در برگیرنده نظارت بر تولید و
توزیع فرآوردههای دامی خام و سالم از مزرعه تا سفره
غذا و نیز پیشگیری از بیماریهای مشترک با انسان از
جمله بیماریهای نوظهوری همچون تب کریمه کنگو و
بیماری حاد آنفلوآنزای پرندگان است .رئیس دامپزشکی
شاهرود میافزاید :دام از زمان پرورش در مزرعه تا
مرحله واکسیناسیون ،کشتار ،بسته بندی ،توزیع و عرضه
تحت نظارت مستقیم دامپزشکی قرار دارد .زیرا 65درصد

ماده صد در سه ماهه سال جاری 173مورد بالغ بر 9میلیارد
و 689میلیون و 415هزار ریال بوده و 187احکام وصول شده
تقسیطی بالغ بر 100میلیارد و  527میلیون و  712هزار ریال
بوده است .وی ضمن بیان این مطلب که کمیسیون
ماده  ،5راهکار قانونمند در راستای توسعه شهری است،
افزود :میزان رسیدگی به پروژههای سه ماهه اول سال
گذشته 60مورد بوده که این رقم در  3ماهه سال جاری به
68مورد رسیده که نسبت به سال پیش رشد افزایشی
داشته است.
3دقیقه و 30ثانیه؛ متوسط رسیدن آتش نشانان
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شاهرود با اشاره به اینکه سازمان آتش نشانی با هدف
اصلی نجات جان و اموال انسانها یا وظیفه مقابله با آتش و

برخی دیگر از سوانح و حوادث تشکیل شده است ،ابراز
داشت3 :دقیقه  30ثانیه متوسط رسیدن آتش نشانان
شاهرودی در حوادث است .محمد حسن رضایی
شاهرودی با بیان اینکه میانگین تماسهای مردمی با 125
در شاهرود 4250تماس در ماه است که از این میزان 10درصد
مشاوره و کسب اطالعات60 ،درصد مزاحمت تلفنی و 30
درصد مربوط به حوادث است ،اظهار داشت334 :عملیات
در سه ماهه اول سال جاری اتفاق افتاده که از این تعداد
153مورد آتش سوزی و182مورد مربوط به امداد و نجات بوده
است.
وی در پایان ضمن بیان این مطلب که اطفای حریق155مورد
فضای سبز14 ،مورد وسیله نقلیه7 ،مورد ساختمان تجاری
و 21مورد منزل مسکونی در سه ماه اول سال بوده است،

رئیس اداره دامپزشکی شاهرود:

نظارت بر تولید و توزیع فرآوردههای خام دامی
به عهده دامپزشکی است
بیماریهای موجود در جامعه ،مشترک بین انسان و دام
است و از این  65درصد نیز حدود  70درصد آن بیماریهای
نوپدید و نوظهوری است که بازپدید شده و قبال نبوده است
 .دکتر مجتبی گلی خاطرنشان ساخت :وظیفه دامپزشکی
شناسایی کانون بیماری و مهار آن است که اگر قابل درمان
باشد درمان و اگر نباشد با معدوم نمودن کانون بیماری
جلوی سرایت آن را میگیریم.
همچنین در خصوص جامعه حیوانات رسالت یک
دامپزشک بر اساس سوگندی که یاد نموده شناخت
بیماری ودرمان است تا باعث کاهش آالم و درد حیوان
شود .همچنین پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک با
انسان و نیز بیماریهای مسری بین خود حیوانات همچون
بیماری خطرناک تب برفکی که بسیار خطرناک بوده و
میتواند خسارت جبران ناپذیری بر صنعت دامداری کشور
برجایبگذارد.
وی افزود :شهرستان شاهرود دارا ی  22هزار دام سنگین
و  320هزار دام سبک 80 ،مرغداری فعال 2 ،مرکز بسته بندی
گوشت مر غ 7 ،کارخانه دام ،یک کشتارگاه دام ،یک واحد
بسته بندی تخم مر غ ،یک واحد شیر پاستوریزه و  18مرکز
جمع آوری شیر و مراکز متعدد پرورش ماهی و آبزیان است و

قطب دامپروری و قطب کشاورزی استان محسوب میشود
که این گستردگی حوزه ،فعالیت ما را مضاعف کرده است،
این اقدامات شامل نظارت بر کشتارگاهها ،قطعه بندی مر غ
و گوشت و شیالت ،فروشگاهها ،کارخانه جات بستهبندی،
مراکز تولید شیر ،کارخانجات شیر ،ماستبندیها و ...است
که تیم کارشناسان و بازرسان ما نظارت دائمی دارند و با کمک
بخش خصوصی و همیاری دامپزشکان سرکشی مداوم و
کنترل را انجام میدهیم.
دکتر گلی افزود :علی رغم کمبود نیرو اقدامات یک ساله ما در
حوزه دامپزشکی شامل  :تغییر زمان کشتار از شب به روز ،به
کار گیری یک دکتر دامپزشک در محل کشتار ،نصب پیش
سرد کن با همکاری شهرداری شاهرود جهت جلو گیری
از بیماریها بویژه تب کریمه کنگو  ،کنترل بر مراکز عرضه و
توزیع فرآوردههای دامی و طیور و شیالت و آبزیان از از جهت
شناسایی و واکسینه کردن و جلوگیری از سرایت بیماری و
بروز تخلفات ،ساماندهی کشتار روستایی با حضور و نظارت
دامپزشک در محل که درصدد هستیم تمامی روستاها را
تحت پوشش دامپزشک قرار دهیم .
گشایش کشتارگاه بسطام با نصب دستگاه پیش
سرد کن با همکاری شهرداری بسطام ،واکسیناسیون دام

بیان داشت :مهار و اطفای حریق ،حفاظت از ثروتهای
ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن،
برنامهریزی و تعیین و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان در
مقابل سوانح گوناگون چون زلزله ،آتش سوزی ،سیل و ... .از
جمله اساس کار آتش نشانان است.

سبک و سنگین و طیور با توان بخش دولتی و خصوصی،
شناسایی بیماریهای دامی در شهرستانهای مجاور
و قرنطینه نمودن ،نظارت بر محصوالت شیالت و انجام
تست و پایش و کنترل و نظارت مستمر ،همکاری با ستاد
تنظیم بازار جهت نظارت و کنترل قیمت در مواقع کمبود،
نظارت بر داروخانههای دامپزشکی ،مراکز درمانی ،مای ه کوبی،
فروش دارو ،به صورت کیفی و کمی ،رفع کمبودها ،نظارت
و کنترل قیمتها ،خرید خدمات از بخش خصوصی برای
واکسیناسیون و دیگر اقدامات بوده است .
رئیس اداره دامپزشکی شاهرود گفت  :به منظور ارتقاء
کیفیت و سالمت از  14مهر سال قبل ،مر غهای بسته بندی،
رتبه بندی شده اند و عالمت Aو Bروی بستههای مر غ حک
میشود که بیانگر درجه بندی در نحوه کشتار و بسته بندی
مر غ میباشد .همچنین در خصوص هویت دار کردن تخم
مر غ و مشخص کردن تولید کننده آن ،نحوه حمل ،بسته
بندی ،توزیع و نحوه نگهداری آن که حتما باید در یخچال
باشد ،اقدامات خوبی انجام شده و در حال تکمیل این
چرخه هستیم تا غذایی سالم وارد خانواده شود.
دکتر مجتبی گلی افزود :تصور اینکه پرورش مر غ با هورمون
انجام میشود و یا چاق بودن مر غ نشانه سالمت است
اشتباه است ،زیرا وزن و رشد مر غ به نژاد آن بستگی دارد و
حتی در برخی کشورها دوره پرورش مر غ را از  54روز به 02روز
با وزن کمتر تقلیل داده اند .
وی افزود :باید هر مرغداری از شروع تا پایان دوره یک
دامپزشک معرفی نماید در غیر این صورت اجازه بارگیری به
او داده نمیشود ضمنا با نمونه گیریهای مستمر و تصادفی
وبازدیدهایمداوم،مراکز تولیدنمیتوانندهیچ آنتیبیوتیک
و داروی غیر مجازی استفاده کنند.
دکتر گلی در خاتمه افزود  :با نظارت و کنترل بازرسان مستقر
در پایگاههای جادهای هر گونه جابهجایی و ورود و خروج
دام بدون مجوز ،حمل قاچاق محسوب میشود و بازرسان
ما و سازمان اموال تملیکی و تعزیرات مراقبت کامل دارند،
اما یکی از چالشهای ما ورود و خروج دام و طیور است که با
توجه به وسعت منطقه و مسیرهای فرعی و راههای جنگلی
مخصوصا در قسمت شمال شهرستان ،نیاز به همکاری
مردم عزیز داریم که با مراقبت و نظارت ما را از تخلفات آگاه
سازند.
گزارشات خود را در خصوص تخلفات با شماره تلفنهای
 59029323الی  69029323اطالع داده و ما را در جریان قرار دهند
تا از این کار غیر قانونی و ناسالم جلوگیری شود.

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان سمنان :محبوبه مومن
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مدیرکل دامپزشکی سمنان خبر داد؛

اجرای  15برنامه شاخص در استان به مناسبت هفته دامپزشکی

حمیدرضاحسینیمدیر کلدامپزشکیاستانسمنانگفت:
امسال  3محور کاری برای دامپزشکی تعریف شده است که
محور اول مبارزه با بیماریهای واگیر دامی ،محور دوم در
خصوص مبارزه با  870بیماری شناخته شده و مشترک بین
انسان و دام و محور سوم مدیریت ،کنترل بهداشتی و نظارت
بر تولید و عرضه فراوردههای خام دامی است که در نهایت
مصرف کننده آن آحاد جامعه هستند و امنیت غذایی به
عنوانمحور توسعهپایدار تلقیمیشود.
به گزارش جامجم حسینی با اشاره به اجرای  15برنامه در
مرکز استان و شهرستانهای استان سمنان به مناسبت

هفته دامپزشکی ،اظهار کرد:در این هفته طرحی با عنوان
واکسیناسیون  197هزار طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل
در  200روستای استان انجام میشود؛ همچنین طی اردوهای
جهادی در 9دهستان محروم استان با مشارکت بخش
خصوصی فرایند مشاوره ای ،سمپاشی و ویزیت رایگان
در دستور کار است .برنامه دیگری با عنوان میز خدمت در
فروشگاههای بزرگ انجام میشود و طی آن به سواالت مردم
در خصوص بیماریهای خاص ،فرآوردههای خام دامی و نحوه
شستشو و نگهداری آن در منزل آموزش داده میشود.
در  8روستای دورافتاده استان و  8شهرستان نیز مباحث
ترویجی وآموزشی برای مردم مطرح میشود .همچنین به
مناسبت هفته دامپزشکی ارائه خدمات رایگان از قبیل
ویزیتواکسیناسیونوسمپاشیبرایدامهایجمعیت38
درصدیتحتپوشش کمیتهامداد ،آغاز واکسیناسیونتب
برفکی برای دامهای سنگین با مشارکت بخش خصوصی
انجام میشود .مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با اشاره
به استارت برنامه ای تحت عنوان رتبه بندی تخم مر غ در
هفته دامپزشکی ،اظهار کرد :این کار با هدف ارتقای کیفیت
تخم مر غ و حفظ زنجیره سرد از ابتدای تولید تا عرضه این
محصول در  2مرکز بستهبندی تخم مر غ در استان انجام
میشود .وی با اشاره به  8کشتارگاه صنعتی طیور6،
کشتارگاه دام و1هزار و 257واحد مراکز عرضه محصوالت
دامی در سطح استان ،گفت :به طور تجمیعی 1هزار
و  335واحد انواع مراکز تحت پوشش نظارتی
بهداشتی در سطح استان فعالیت میکنند.
حسینی با اشاره به کاهش تصدی گری
دولت طبق ماده قانونی و برون سپاری کار،
گفت:ادارهکلدامپزشکیاستانسمنان

در این راستا کل فرایند درمان و تامین دارو را به بخش
خصوصی واگذار کرده و در این خصوص  111مرکز در سطح
استان ایجاد کرده است که تاکنون  220نفر از دامپزشکان در
این مراکز مستقر شده اند.
* استان سمنان رتبه 2کشوری از لحاظ تولیدات داروی دامی
را دارد
مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با اشاره به  18باب
کارخانه تولید دارو مکمل با تولید نزدیک به  291قلم انواع
دارو در سطح این کارخانجات ،بیان کرد :استان سمنان از این
لحاظ رتبه  2کشور را دارد که ظرفیت صادراتی خوبی هم برای
استان و کشور ایجاد شده است .وی اظهار کرد :در استان
سمنان  100هزار راس دام سنگین 1 ،میلیون و  600هزار راس
دام سبک 480 ،واحد انواع مرغداری با ظرفیت  13میلیون
و  700هزار قطعه وجود دارد و در طول سال بیش از  50هزار
ُ
تن گوشت مر غ 22،هزار تن تخم مر غ 170،هزار تن شیر30 ،
هزار تن گوشت قرمز و  420تن هم عسل تولید میشود که
 30درصد از این تولیدات ظرفیت مصرف خود استان است
و بقیه به استانهای همجوار صادر میشود .حسینی با بیان
اینکه در  6ماهه نخست سالجاری بیش از 1میلیون و 800
هزار واکسیناسیونعلیهبیماریهایدامیدر استانسمنان
انجام شده ،گفت :در این مدت  18هزار راس دام از لحاظ
بیماری سل و بروسلوز ارزیابی شده اند 18 ،کانون بیماری
شناسایی شده است و در حوزه مباحث نظارتی  55پرونده
قضایی تشکیل و 15واحد پلمب شده است.
وی با اشاره به ساماندهی و صدور پروانه فعالیت برای 1هزار
و  244خودرو در حوزه ناوگان حمل و نقل محصوالت دامی،
گفت :در  6ماهه نخست سالجاری بیش از  12میلیون و 800
هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده که نسبت به مدت مشابه

سال قبل با کاهش  9درصدی مواجه بوده است.
مدیر کل دامپزشکی استان سمنان احیای نژاد»آرین» در
حوزه پرورش گوشتی در کشور با توجه به شرایط تحریم را یک
اتفاق خوب ارزیابی نمود و افزود :با احیای این نژاد در شرایط
تحریم از وابستگی به کشورهای خارجی رها میشویم.
وی در خصوص صادرات در  6ماهه نخست سالجاری
گفت :در این مدت در حوزه آالیش خوراکی و غیر خوراکی
دام از قبیل:کرک بزی ،تخم مر غ ،دارو و گوشت منجمد 900
تن صادرات به کشورهای آسیای میانه ،عراق،هنگ کنگ،
انگلستان و ایتالیا انجام شده است که از این مقدار  200تن
تخم مر غ ،بیش از  3هزار و  600کیلوگرم کرک و موی بز188،
تن مر غ منجمد و حدود  10هزار و  400کیلو گرم دارو بوده که در
مجموع  6میلیون و  260دالر ارزآوری برای کشور داشته است.
حسینی با اشاره به تشکیل 80فقره پرونده حقوقی و قضایی
در  6ماهه نخست سالجاری در مراجع قضایی ،گفت 47:فقره
از این پروندهها در دست بررسی و برای  33فقره رای صادر
شده است.
وی آموزش را یکی از عوامل موثر در ارتقای کمی و کیفی تولید
برشمرد و افزود :امسال با توجه به شرایط کرونا ،بیشتر از
ظرفیتهای فضای مجازی ،پیامک و بروشور برای آموزش
استفاده شده است که از ابتدای سال طی  94دوره برگزار
شده به صورت مجازی در مجموع  1هزار و  797نفر ساعت
روز آموزش داد شده و  4هزار برگ بروشور در سطح جوامع
هدف توزیع شده است و  333نفر فراگیر در  27دوره
آموزشی پرسنلی شرکت کرده اند .مدیر کل دامپزشکی
استان سمنان در خاتمه با اشاره به  14مهر با عنوان روز ملی
دامپزشکی ،گفت:شعار امسال:دامپزشکی،امنیتغذاییو
جهش تولید نامگذاری شده است.

با کسب لوح تقدیر از استاندار؛

معاون شهرداری سمنان خبر داد؛

شرکت گاز استان در جشنواره
«شهید رجایی» خوش درخشید

جذب  300میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۸

در ارزیابی سال98جشنواره شهید رجایی و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی
رهبر معظم انقالب و تأکید دولت تدبیر و امید بر اجرای نقشه راه اصالح نظام اداری ،شرکت گاز
استان سمنان به عنوان دستگاه برتر حوزه بهره وری معرفی و مفتخر به دریافت تندیس و لوح
تقدیر گردید.
به گزارش جامجم در آئین اختتامیه جشنواره شهید رجایی و معرفی و تجلیل از دستگاههای
اجرایی برتر که با حضور معاونان استاندار ،مدیران دستگاههای اجرائی و جمعی از مسئوالن در
سالن اجتماعات یادگار امام(ره) استانداری برگزار شد ،شرکت گاز استان سمنان در شاخص
اختصاصی بهره وری به عنوان دستگاه برتر معرفی و « لوح تقدیر و تندیس « از سوی معاون
استاندار سمنان به مدیرعامل این شرکت اعطا شد و علیرضا اعوانی از تالش و اهتمام همه
کارکنان شرکت گاز استان سمنان در کسب این رتبه تقدیر و تشکر نمود.
در بخشی از متن لوح تقدیر علیرضا آشناگر استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجائی استان
سمنان خطاب به علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان آمده است« :ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان واالمقام رجایی و باهنر ،بدینوسیله از همت واال ،تالش خالصانه و اقدامات
اثربخش جنابعالی و مجموعه همکاران آن دستگاه که از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی
استان در سال  1399به عنوان دستگاه اجرایی برتر انتخاب شده اید تقدیر و تشکر به عمل
میآید .امید است با استعانت از خداوند و در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در اجرای
رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و سیاستهای دولت تدبیر و امید ،همواره
موفق و مؤید باشید»

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان از جذب
اعتبار  300میلیارد ریال اوراق مشارکت سال  98توسط شهرداری
سمنان خبر داد.
به گزارش جامجم علیرضا شربتدار معاون توسعه مدیریت
و منابع شهرداری سمنان گفت :در شرایطی که بحران کرونا
در حوزههای سرمایهگذاری سایه افکنده ،شهرداری سمنان
ابزارهای مالی چون اوراق مشارکت را دنبال مینماید و با تأمین
اعتبار مذکور در حمل و نقل عمومی در جهت ارتقاء کیفیت
خدمات رسانی به شهروندان گام برمیدارد.
شربتدار افزود :مطابق بند «د» تبصره ( )۵قانون بودجه سنواتی
کل کشور» دولت از طریق اوراق مالی اسالمی و با پیش بینی
 ۸۰هزار میلیارد ریال اعتبار در سال  ۱۳۹۸اوراق مشارکت برای
حمایت از طر حهای حمل و نقلی شهرداریها اقدام کرد که
تعهد و تضمین بازپرداخت  ۵۰درصد اصل و سود اوراق مربوط
به دولت است.
وی گفت :در همین راستا انتشار  ۳۰۰میلیارد ریال اوراق
مشارکت شهرداری سمنان جهت توسعه ناوگان اتوبوسرانی
شهرداری سمنان صورت گرفت.
شربتدار گفت :افتخاری بزرگ است در شهر سمنان که
توانستیم در سایه همدلی و کمک قابل توجه بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ،دیوان محاسبات کشور ،سازمان برنامه
و بودجه ،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،اوراق
مشارکت سهمیه بودجه سال  ۹۸کل کشور را به اتمام و انتشار
برسانیم .معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان از
زحمات و پیگیریهای گلرو ،نماینده مردم سمنان ،مهدیشهر
و سرخه در مجلس شورای اسالمی ،فخری معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری ،شهاب ،مدیرکل دفتر امور شهری

استانداری سمنان و مدیران بانک رفاه استان سمنان در به
ثمر رسیدن این مهم ،تشکر و قدردانی نمود.
الزم به ذکر است شهرداریها در سال  ۹۸به دلیل شیوع
ویروس کرونا نتوانستند در مهلت قانونی انتشارات اعتبار
مذکور را جذب نمایند .با پیگیریها و مساعدتهای صورت
گرفته از دیوان محاسبات کشور و بانک مرکزی خوشبختانه
مهلت انتشار اوراق مشارکت تا  ۹۸تا پایان شهریور سال جاری
تمدید شد و فرصت داده شده سبب شد تا پس از یک و نیم
سال تالش ویژه شهرداریها اوراق مشارکت برای  ۱۱شهرداری
کشور شامل تهران ،سمنان ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،تبریز،
کرج ،قم ،کرمانشاه ،یزد و همدان جذب گردد.

