
مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد:
 اعالم روش های پرداخت نذورات در عید قربان
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شهردار بجنورد نوید 
احداث 4  پارک محله  در 

آینده  را داد چند ماه 
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    |  

 

فصــل جدیــد کاوش ها در 
ارگ نادری  شــیروان آغاز 

می شود

  صعود پرسنل
 هالل احمر خراسان 

شمالی  به قله دماوند 

در جلسه مدیران شهرداری بجنورد صورت گرفت؛در جلسه مدیران شهرداری بجنورد صورت گرفت؛

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی  خبر داد:

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شیروان:

معاون امداد و نجات استان اعالم کرد:
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بیشتر بخوانید

ارادهاراده سازمانی برای ساماندهی مقبره شهدا سازمانی برای ساماندهی مقبره شهدا

مهندس هادی زارعی با بیان این که به شرایط و 
تبعات منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا واقفیم 
اما به عنوان مدیران شهری باید برای دوران پسا کرونا آماده 
باشیم ، گفت : قبول داریم که مشکالت ناشی از شیوع 
بیماری کرونا منجر به بروز استرس های روانی بین سطوح 

مختلف جامعه شهری شده است.
شهردار گفت: یکی از موضوعاتی که می تواند تبعات منفی 
ناشی از شیوع کرونا را کم و بی اثر کند، توجه به نشاط و 

شادابی جامعه شهروندی است و ....
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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام

4 فوتی و 35 بستری طی 
گذشته چند روز 

ضرورترعایتپروتکلهابرمبنایرنگبندیشهرستانها
استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:

خــراســان  در  تــک  کینگ  صنعتی  گـــروه 
 – سرمایشی  پکیج  اخــتــراع  بــا  شمالی 
گرمایشی با قابلیت ذخیره سازی انرژی 
برق که محصولی فناورانه است، تهدید 
تولیدی  فرصتی  به  را  کشور  برق  بحران 
البته  که  کــرده  تبدیل  گــذاری  و سرمایه 
جذب  به  محصول  ایــن  تولید  افزایش 
مشارکت سرمایه گذاران نیازمند است.

ع و  ــر ــتـ ــخـ عـــلـــیـــرضـــا جــــــــوادی فـــــــرد، مـ
تک  کینگ  صنعتی  ــروه  گـ مــدیــرعــامــل 
با  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
اشاره به بحران قطعی برق در کشور که 
است،  آمــده  بوجود  اخیر  ســال  دو  طی 
با  تک  کینگ  صنعتی  گــروه  کــرد:  اظهار 
با  گرمایشی  و  سرمایشی  پکیج  اختراع 
این  بــرق،  انــرژی  ســازی  ذخیره  قابلیت 
سرمایه  تولیدی،  فرصتی  بــه  را  بــحــران 

گذاری و اشتغالزا تبدیل کرده است.
جوادی فرد گفت: این محصول تولیدی 
دست  گرمایشی،  و  سرمایشی  پکیج 

بار  اولین  برای  که  آوردی فناورانه است 
در دنیا اختراع شده است.

آورد  دســت  ایــن  تولید  خط  افـــزود:  وی 
تولیدی  شهرک  مجموعه  در  فناورانه 
شمالی  خــراســان  فــنــاوری  و  علم  پـــارک 

ایجاد و مستقر شده است.
تک  کینگ  صنعتی  ــروه  گـ مــدیــرعــامــل 
آورد فناورانه  عنوان کرد: در این دست 
شده  اســتــفــاده  نیز  نــانــو  تــکــنــولــوژی  از 

است.
بکار  قطعات  از  درصد   70 کرد:  بیان  وی 
قطعات  از  پکیج  ایــن  ساخت  در  رفته 
و  شــده  گیری  بهره  کشور  داخــل  تولید 

می شود.
این محصول،  کرد:  جوادی فرد تشریح 
ج از بار برق، انرژی را ذخیره  در زمان خار
یا  و  ــه ســـرمـــایـــش  بـ ــبــدیــل  ت و  ــازی  ــ سـ
اوج  زمــان  در  سپس  می کند،  گرمایش 
بار مصرف انرژی ذخیره شده را مصرف 

می کند.

درصــد   95 تــا  سیستم  ایــن  افـــزود:  وی 
برق  بار مصرف  اوج  در  را  انــرژی  مصرف 
مدیرعامل  می دهد.  کاهش  کشور  در 
نشان  خاطر  تــک  کینگ  صنعتی  ــروه  گ
کرد: برق مصرفی این سیستم در زمان 

اوج بار مصرف از پنج آمپر کمتر است.
وی یادآئور شد: این محصول در تمامی 
دارد.  نــصــب  قــابــلــیــت  ســاخــتــمــان هــا 
هزینه  دوره،  هر  در  افــزود:  فرد  جــوادی 
صورت  به  پکیج  این  برق  مصرف  بهای 
وی  می کند.  پیدا  کاهش  توجهی  قابل 
سرمایش  کیفیت  کرد:  بیان  همچنین 
محصوالت  از  پکیج  ایـــن  گــرمــایــش  و 
اســت،  مــوجــود  ــازار  بـ در  کــه  آن  مشابه 

باالتر است.
تک  کینگ  صنعتی  ــروه  گـ مــدیــرعــامــل 
سال  دو  دارای  پکیج  ایــن  کـــرد:  اعـــالم 
از  پــــس  خــــدمــــات  ــال  ــ سـ  10 ــــی،  ــت ــ ــاران ــ گ
بــرای  گارانتی  مــاه   60 همچنین  فــروش 

کمپرسورهای بکار رفته در آن است.

ع خراسان شمالی بحران برق کشور   مختر
را به فرصت تولیدی تبدیل کرد



بسته   72 توزیع  از  شمالی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
خبر  نهاد  این  حمایت  تحت  زندانی  خانواده های  بین  معیشتی 

داد.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، مجید الهی راد با اشاره به 
این که این بسته های غذایی با مشارکت کمیته امداد و اداره کل 

زندان ها تأمین شده است، افزود: این اقدام به مناسبت هفته 
بزرگداشت قوه قضائیه انجام شد.

با جمعیت هزار و 227  زندانی  گفت: هم اکنون 306 خانواده  وی 
نفر از جرائم غیر عمد زیرپوشش کمیته امداد خراسان شمالی 

قرار دارند و از حمایت های آن بهره مند هستند.

ارائه  به  اشاره  با  شمالی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
به  جهیزیه  اهدای  و  زندگی  کمک هزینه  پرداخت  چون  خدماتی 
قرض الحسنه  وام های  اعطای  کرد:  اظهار  زندانی  خانواده های 
اشتغال و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی باهدف پیشگیری از 
آسیب های احتمالی وارده از سایر کمک ها به این خانوادهاست.
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مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:
توزیع 72 بسته معیشتی بین خانواده های زندانی در خراسان شمالی

اجتماعیاجتماعی

اقدام ارزشمند اداره اوقاف و امور 
خیریه بجنورد در وزنه برداری 

رئیس هیات وزنه برداری استان  گفت: از انعقاد 
تفاهم نامه بین هئیت وزنه برداری استان و اداره 

اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد خبر داد.
به گزارش جام جم احسانی شعبانی تصریح کرد، 
)مرکز  استان  مرکز  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
)ع(  عباس  سید  امامزاده  مقدس  آستان  افق 
بانوان  حمایت  و  توسعه  راستای  در  بجنورد( 
وزنه بردار و بهره برداری از سالن آستان امامزاده 
در زمینه های ورزشی و آموزشی، آن را طی تفاهم 
نامه ای در اختیار هیات قرار داده است. وی افزود 
هیات نیز برابر تفاهم نامه در خصوص برگزاری 
کالس های آموزشی کارکنان، کارمندان دستگاه 
و  اوقاف  مجموعه  زیر  خادمان   مجموعه  و 
عالقمندان به ورزش خدمات ارزنده ای را به این 

عزیزان ارائه می نماید.

ملی  تیم  به  پرورش  راهیابی 
تالوی ایران با نشان برنز

تیم منتخب خراسان شمالی علی رغم شایستگی 
و راه یابی به مرحله یک هشتم مسابقات انتخابی 
به  شد،  روبرو  سختی  قرعه  با  جوانان،  ملی  تیم 
رغم تالش و مبارزات حرفه ای موفق به صعود به 

رده های باالتر مسابقات نشدند.
به گزارش جام جم امیررضا پرورش در فرم تای چی 
رقابت ها توانست عنوان سومی را از خود نماید و به 
اردوی تیم ملی جوانان ایران را یابد، خراسان شمالی 

با شش ورزشکار در این رقابت ها حضور داشت.

و  دو  استعدادیابی  دوره  اولین 
میدانی شهرستان مانه و سملقان
مانه  شهرستان  میدانی  و  دو  هیات  رئیس 
وسملقان عنوان کرد: اولین دوره استعدادیابی دو 
و میدانی شهرستان مانه وسملقان در دو بخش 

آقایان و بانوان در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴00 برگزار شد.
افزود:  پایان  در  جمالی  محمد  جام جم  گزارش  به 
در بخش بانوان 3۵ ورزشکار و در بخش آقایان 20 

ورزشکار شرکت نمودند.

 » ح »قرض ماندگار آغاز اجرای طر
به همت کمیته امداد خراسان 

شمالی

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: طرح 
در  نیازمندان  به  کمک  باهدف  ماندگار«  »قرض 
صندوق قرض الحسنه امداد والیت این نهاد اجرا 

می شود.
جلسه  در  راد  الهی  مجید  جام جم  گزارش  به 
بابیان  استان  والیت  امداد  صندوق  راهبردی 
از ظرفیت  با استفاده  این طرح قرار است  این که 
مراکز  و  اکرام  طرح  حامیان  و  نیکوکاران  خیران، 
این  قالب  در  افزود:  شود،  اجرا  استان  نیکوکاری 
تمایل  که  خیرانی  شده  سپرده گذاری  منابع  طرح 
رادارند،  ماندگار«  »قرض  طرح  در  مشارکت  به 
به صورت دائمی در حساب صندوق امداد والیت 
باقی می ماند تا زمینه ای برای پرداخت تسهیالت 
به نیازمندان شود. وی به هم افزایی کمیته امداد 
کشور در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: در این 
زمینه از حداکثر توان حوزه های داخلی کمیته امداد 

نیز بهره برداری می شود.

خبر

اقتصادیاقتصادی

آماده سازی  از  شیروان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
این  نادری  ارگ  در  باستان شناسی  کاوش های  از  جدیدی  فصل  آغاز  برای  مقدمات 

شهرستان خبر داد.
باستان شناسی  کاوش های  چهارم  »فصل  کرد:  اظهار  ع  زار میثم  جام جم  به گزارش 
در ارگ نادری شیروان با اعتبار 700 میلیون ریال و به سرپرستی عالئی به زودی کلید 

خواهد خورد.«
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیروان از ایجاد سایت موزه 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  نادری  ارگ  پیرامونی  محیط  سامان دهی  و  باستان شناسی 
که در دهه های  از حصار پیرامونی  گذشته، بخش هایی  کاوش در فصل های  »گروه 
زمینه  تا  کرد  کاوش  پیگردی  روش  با  را  بود  شده  محو  آن  آثار  و  تخریب شده  قبل 

ج و بارو در فصول آتی فراهم شود.« ادامه مرمت بر
ج و بارو که در دوره قاجار در اطراف تپه نادری ایجاد شده،  ع عنوان کرد: »این بر زار
ضمن معرفی برشی از تاریخ این استقرار باستانی، یکی از جاذبه های اصلی تپه نادری 

در برنامه جامع گردشگری این منطقه باستانی را تشکیل می دهد.«
تپه نادری از مهم ترین استقرارهای باستانی حوضه آبریز اترک است که  از میانه هزاره 
آن جریان  تا دورۀ اسالمی زندگی در  آغاز شده و  آن  از میالد زندگی در  چهارم پیش 
باستانی  تپه  این  فراز  بر  شیروان  محلی  حکمرانان   ، قاجار دورۀ  طی  است.  داشته 
را  مسکونی  منطقه  که  بودند  کرده  ایجاد  بارویی  آن  گرد  گردا  در  و  ساخته  قلعه ای 

محصور کرده بود.

 شهرداری در رابطه با حواشی رهاسازی پساب کشتارگاه صنعتی بجنورد، کمبود نهاده های 
(  عنوان کرد.  دامی، خشکسالی مراتع از علل افزایش درخواست برای کشتار دام ) عشایر

بجنورد  صنعتی  کشتارگاه  پساب  رهاسازی  حواشی  به  توضیحاتی  طی  بجنورد  شهرداری 
پاسخ داد.

فاضالب  دفع  شبکه  داریم  قبول  گفت:  بجنورد  شهردار  زارعی  هادی  جم  جام  گزارش  به   
کشتارگاه،  فاضالب  دفع  شبکه  نبودن  تکمیل  رغم  به  اما  دارد  مشکل  صنعتی  کشتارگاه 
بارگیری توسط ماشین آالت فاضالب و دفع آن در شبکه فاضالب شهری ،تاکنون مشکالتی 

دراین زمینه نداشته و تبعاتی برای محیط زیست نداشت.
شهردار با بیان این که االن در شرایط بحران هستیم و باید انصاف را سرلوحه کار خود قرار 
بدهیم، گفت: به واسطه مشکالت ناشی از خشکسالی و کم شدن مراتع که به مشکالت 
دام های عشایر دامن می زند، راهبر شهرداری درحمایت از امور پشتیبانی دام از نهایت ظرفیت 
کشتار در کشتارگاه صنعتی استفاده می کند، طبیعی است که مشکالتی در دفع پساب ها و 
فاضالب رخ خواهد داد، اما باید قبول کنیم در شرایط بحرانی هستیم و این مهم با هم افزایی 
همه دستگاه های اجرایی باید مدیریت شود. شهردار ضمن اعالم این مطلب که  در گذشته 
براساس ظرفیت روزانه صد کشتاردام، شبکه دفع فاضالب از طریق جمع آوری خونابه ها در 
استخر بتن ریزی شده انجام و با بارگیری ماشین آالت فاضالب در محل الگون دفع فاضالب 
تخلیه می شد، گفت: گرانی نهاده های دامی منجربه افزایش تقاضا برای کشتار دام شده است 
و کشتارگاه صنعتی نیز به عنوان تنها کشتارگاه مکانیزه استان تحت مدیریت راهبر )بخش 
خصوصی(، خود را موظف به مشارکت در رفع مشکل دانسته، بنابراین ظرفیت کشتار طی 
چند هفته اخیر از روزانه صد راس دام به روزانه سیصد راس رسیده است و طبیعی است 

که خروجی پساب ها چند برابر شده باشد. زارعی افزود: این مشکل طی یک هفته اخیر رخ 
گفت:  شهردار  باشند.  نگران  نباید  ما  شهروندان  و  می شود  مدیریت  بزودی  و  است  داده 
درخواست هایی از شهرداری مبنی بر الزام راهبر به تخلیه و دفع فاضالب از طریق بارگیری با 

ماشین آالت فاضالب صادر شده است.  
شهردار با بیان این که همه ما حافظ محیط زیست هستیم و آن را به عنوان میراثی گرانبها 
برای آیندگان باید از گزند آسیب حفظ کنیم، افزود: اجرای کامل شبکه بندی فاضالب کشتارگاه 
نیازمند اعتباراتی بالغ بر 3 میلیارد تومان است که تامین آن از محل درآمدهای شهرداری که 

بواسطه مشکالت و وضعیت اقتصادی و کرونا به شدت کاهش یافته است، امکان پذیر 
نیست و طی مکاتبه ای از دفتر امور شهری و شوراهای استانداری درخواست کردیم که تامین 
اعتبار از محل بودجه های دولتی را برای این امر میسر سازند. وی با اشاره به این که در دوسال 
گذشته با حضور راهبر کشتارگاه و مساعدت شهرداری اکثر مشکالت دیرپای این محیط چه 
درزمینه پرسنلی، بهداشتی و راهبری رفع شده است، با تشکراز صبوری شهروندان و تقدیر 
از حساسیت رسانه ای، ضمن این که همه را به سعه صدر و درک متقابل از بحران های جاری 

دعوت کرد، اعالم داشت شهروندان منتظر اقدام عملی دراین خصوص باشند.

پاسخ شهرداری به حواشی پساب های کشتارگاه صنعتی بجنورد

 مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در عید قربان سال 
نذر  تومان  میلیارد  سه  استان  ایــن  سخاوتمند  مــردم  گذشته 
نیازمندان  بین  آن  تمامی  که  کردند  کمک  نیازمندان  به  قربانی 

توزیع شد.
به گزارش جام جم مجید الهی راد با اشاره به این که مردم نیکوکار 
استان خراسان شمالی در عید سعید قربان به صورت نقدی و 
گوشت گرم به مددجویان و نیازمندان تحت حمایت این نهاد 
این  از  تومان  900 میلیون  و  افــزود: یک میلیارد  کمک داشتند، 
کمک ها توسط مراکز نیکوکاری و یک میلیارد و ۱00 میلیون تومان 

شده  کمک  ح  طــر ایــن  به  امــداد  کمیته  هم افزایی  طریق  از  نیز 
ح قربانگاه، کمیته امداد نیز  است.  وی بابیان این که در اجرای طر
به نسبت هر میزان قربانی اهداشده توسط مردم، کمک به این 
ح اختصاص داده و به نیازمندان پرداخت می کند، خاطرنشان  طر
کرد: پیش بینی امسال این نهاد برای جمع آوری کمک مردمی در 

ح قربانگاه بیش از ۵.۵ میلیارد تومان است. طر
ح قربانگاه برای کمک به خانواده های  از اجرای طر وی در ادامه 
و  خیر  ــردم  م گفت:  و  داد  خبر  امــســال  قــربــان  عید  در  نیازمند 
نیکوکار امسال نیز می توانند با اهدای قربانی یا پرداخت نقدی 

امداد  کمیته  مدیرکل  کنند.  مشارکت  ح  طر این  در  کمک ها، 
سومین  برای  قربانگاه  ح  طر این که  بابیان  شمالی  خراسان 

سال پیاپی توسط کمیته امداد در عید سعید 
ح  کرد: این طر قربان برگزار می شود، اظهار 

از  نیازمندان  معیشت  به  کمک  باهدف 
طریق اهدای گوشت قربانی و همچنین 

پرداخت کمک های نقدی و نذورات به 
اجرا درمی آید.

مشارکت  روش هـــای  بــه  راد  الــهــی   

ــرداخـــت و  ــانــگــاه پـ ح قــرب مــــردم در طـــر
گفت: عالوه بر پیش بینی کد دستوری 
پرداخت  امکان   *۸۸77*0۵۸
ــق  ــ ــری ــ ط از  نــــــــــــــــذورات 
ــداد  ــ ــت کــمــیــتــه امـ ــایـ سـ
emdad. آدرس  ــه  ــ بـ
کــــارت  شــــمــــاره  و   ir
 60379979۵00306۱0

فراهم شده است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد:

 اعالم روش های پرداخت نذورات در عید قربان

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیروان:

 فصل جدید کاوش ها در ارگ نادری 
شیروان آغاز می شود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان  خبر داد:

 7 مصدوم در پی درگیری مسلحانه 
در شیروان

:  معاون اقتصادی استاندار

افزایش تولید ناخالص سبب توسعه 
استان می شود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از وقوع درگیری مسلحانه بین اهالی روستای 
مالباقر شیروان و مصدومیت 7 نفر خبر داد. 

 به گزارش جام جم سرهنگ سجاد نامور گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های ۱۱0 مبنی بر 
وقوع یک مورد نزاع و درگیری دسته جمعی بین افراد محلی در روستای مالباقر شیروان 

بالفاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند. 
وی با اشاره به این که با حضور ماموران در محل مشخص شد، تعدادی از افراد محلی در 
روستای مالباقر شیروان به دنبال درگیری های قدیمی ملکی با استفاده از چوب و سالح 
گرم با یکدیگر درگیر شده اند، افزود: در پی این درگیری 7 نفر از طرفین درگیری مجروح 
و به مراکز درمانی منتقل شده اند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.   وی با 
اشاره به این که پس از حضور ماموران در محل طرف های درگیر اقدام به تیراندازی به 
سمت ماموران کرده اند، تصریح کرد: در پی این تیراندازی یکی از سربازان انتظامی نیز از 
ناحیه پا دچار مصدومیت شده است که حال عمومی وی خوب است. سرهنگ نامور 
با اعالم این که ۱0 نفر از عوامل این درگیری دستگیر شده اند و تالش برای دستگیری 
یکی دیگر از نفرات دخیل در درگیری ادامه دارد، تاکید کرد: 2 قبضه سالح از طرفین این 
درگیری کشف و ضبط شده است.  بنا بر این خبرها سرهنگ سجاد نامور در تکمیل 
پلیس  مستمر  تالش های  و  تحقیقات  پی  در  گفت:  شیروان  مسلحانه  درگیری  خبر 
یازدهمین متهم درگیری مسلحانه شیروان دستگیر شد. وی افزود:تمامی متهمان 

دستگیر شده در این درگیری با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

به  توسعه  گفت:  شمالی  خراسان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
که  است  اشتغال  ایجاد  آن  دنبال  به  و  داخلی  ناخالصی  تولید  افزایش  معنای 

موجب تولید درآمد پایدار و رونق اقتصادی خواهد شد.
و  اشتغال  اقتصادی،  کارگروه  دومین  در  قنبری  محمود  جام جم  گزارش  به 
مردم  معیشت  وضعیت  بهبود  توسعه،  از  هدف  گفت:  استان  گذاری  سرمایه 

است.
قنبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به باال 
گذشته 79 هزار میلیارد  افزود: در سال  اقتصادی استان،  خ مشارکت  نر بودن 
ریال تسهیالت از محل منابع داخلی بانک ها پرداخت شد اما متناسب با آن در 

استان شغل ایجاد نشده است. 
وی با تاکید بر کاربردی بودن پژوهش ها و توجه به استقرار واحدهای تولیدی 
به  باید  و  است  خشک  نیمه  استان  گفت:  استان،  آمایش  سند  با  متناسب 

دنبال ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع کم آب بر در استان باشیم.
آینده پروژه های حوزه کاری  قنبری افزود: دستگاه های اجرایی باید تا یک هفته 
جهت  تهران  به  گزارش  ارائه  برای  را  درصد   90 باالی  فیزیکی  پیشرفت  با  خود 

ح های نیمه فعال اعالم کنند. دریافت اعتبارات مربوط به طر
ح توجیهی در خصوص توسعه صادرات فرش استان از دیگر مصوبات  تهیه طر

این نشست بود.

استاندار خراسان شمالی گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی بر 
اساس رنگ بندی شهرستانها و در تمامی موارد الزامیست زیرا 

بحث جان و سالمتی مردم در میان است.
ستاد  پانزدهمین  در  شجاعی  علی  محمد  جام جم  گزارش  به 
رعایت  میزان  تاکنون  افزود:  کرونا  بیماری  مدیریت  استانی 
پروتکل های بهداشتی در سطح استان رضایت بخش نبوده که 
نباید به سمت افزایش تعداد موارد بستری ها پیش برویم. وی 
با تاکید بر این که نظارت ها در تمامی بخش ها تشدید می شود، 

تصریح کرد: پروتکل های بهداشتی باید در تجمع ها، مراسم های 
مختلف، کسبه ها و بازاریان و تاالرها بر مبنای مصوبات ستاد 
شرایطی  هیچ  تحت  کسی  و  شود  اعمال  کرونا  استانی  و  ملی 
با  شجاعی  ندارد.  را  خصوص  این  در  شخصی  نظر  اظهار  حق 
بیان این که اقدامات و برخورد جدی با تاالرهای متخلف صورت 
گرفته، تصریح کرد: برخوردها با مدیریت تاالرها شدیدتر خواهد 
شد. وی افزود: مشکالت اقتصادی کسبه ها و تاالرها بر کسی 
کار ما سالمتی مردم است  اولویت اصلی  اما  پوشیده نیست 

پس بر اساس رنگ بندی شهرستان ها نظارت ها تشدید شود. 
کامل  رعایت  باید  نیز  متولی  سازمان های  و  ادارات  افزود:  وی 
نشان  خاطر  شجاعی  کنند.  اعمال  را  بهداشتی  پروتکل های 
کرد: تمام فرمانداران نیز باید بر اساس ابالغیه ستاد ملی کرونا 
برنامه ها را اجرایی کنند. وی اطالع رسانی توسط صداوسیما و 
رسانه ها را مهم دانست و گفت: اعضای ستاد مدیریت بیماری 
باید بحث انسجام  کرونا و دستگاه های اجرایی متولی استان 

اجتماعی و کمک از رسانه ها را در دستور کار خود قرار دهند.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:

ضرورت رعایت پروتکل ها بر مبنای رنگ بندی شهرستان ها
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مهندس عمارلو با ذکر این که به دستور شهردار محترم، احداث 
کرد،  خواهیم  عملیاتی  یک  منطقه  سطح  در  را  محله  پــارک  سه 
جذب  مرحله  در  مربع  هزارمتر   ۴ مساحت  به  ارتش  پارک  گفت: 

پیمانکار است .
پارک خانواده در حاشیه بخشی از محوطه فرهنگسرای شهروند 
است  ح  طــر پــیــاده ســازی  مرحله  در  هزارمترمربع   ۴ مساحت  به 
با  را  مساحت  این  از  مربع  متر  هــزار  یک  داریــم  نظر  در  امسال  و 
از  نیز  مساحت  الباقی  و  کنیم  اجــرا  بــازی  و  سبز  فضاهای  طراحی 
قرار  کــار  دستور  در  منطقه   شــهــرداری  آتــی  ســال  اعتبارات  محل 

خواهد گرفت.

شهردار منطقه یک بجنورد :
 احداث 3 پارک محله را نهایی می کنیم

به  پارک خانه هنرمندان در فاز یک شامل تکمیل طراحی و واگــذاری 
بخش خصوصی برای اجرای پیاده روسازی و جدول گذاری است.

به گفته معاون اجرایی شهرداری منطقه دو ، اولویت بر حفظ وضعیت 
موجود  در پارک است و مدیریت شهرداری منطقه دو در نظر دارد با 

تغییراتی جزئی در محوطه، فضای مناسبی را ایجاد کند.
مهندس گودرزی با بیان این که اجرای این پارک در فاز اول ۴00 میلیون 
و  بــودجــه  محل  از  اعتبار  ایــن  تامین  گــفــت:  دارد  اعتبارنیاز  تــومــان 
درآمدهای شهرداری انجام گرفته است و شامل طراحی محوطه بیرونی 
و پارک است و در فاز دو که احداث ساختمان و تامین تجهیزات الزم 

است در سال آتی در بودجه شهرداری تامین اعتبار خواهد شد.

 اجرای پارک )خانه هنرمندان( در خیابان 
فردوسی - استخر سابق شهرداری

مدیرمنطقه دو شهرداری بجنورد:
احداث پارک 7 هکتاری شهرک فرهنگیان و پارک 

خانه هنرمندان در منطقه دو شهر بجنورد 

نمای کلی از عملیات طراحی و اجرای پارک هفت هکتاری شهرک ولی عصر عملیات کاشت نهال در پارک هفت هکتاری

عملیات کادربندی برای جدول گذاری و بتن 
یزی حدود معابر در پارک شهرک ولی عصر ر

یرسازی شده فرهنگسرای  عرصه تسطیح و ز
ح توسعه فضای سبز شهروند دراجرای طر

احداث پارک محله در خیابان میرزا رضا کرمانی - 
اراضی امتداد خیابان شهید صیاد شیرازی

پارک شهرک ح توسعه فرهنگسرا درایجاد پارک محلهکاشت هزار اصله درخت توت در طر  یک نما از اتمام درختکاری در پارک شهرک
 ولی عصر

پرتاژ ر
 

برای  باید  شهری  مدیران  عنوان  به  اما  واقفیم  کرونا  بیماری  ع  شیو از  ناشی  منفی  تبعات  و  شرایط  به  این که  بیان  با  زارعی  مهندس هادی 
کرونا منجر به بروز استرس های روانی بین سطوح  ع بیماری  که مشکالت ناشی از شیو یم  گفت : قبول دار آماده باشیم ،  کرونا  دوران پسا 

مختلف جامعه شهری شده است.
جامعه  شادابی  و  نشاط  به  توجه  کند،  بی اثر  و  کم  را  کرونا  ع  شیو از  ناشی  منفی  تبعات  می تواند  که  موضوعاتی  از  یکی  گفت:  شهردار 

شهروندی است و احداث پارک ها و تجهیز بوستان ها می تواند یکی از راهبردهای  خروج جامعه از استرس ها باشد.
وضعیت  در  قدیم  پارک های  رسانی  بروز  و  جدید  پارک های  احداث  به  تالش  بوستان ها،  تجهیز  و  توسعه  زمینه  در  افزود:  زارعی  مهندس 

موجود از اقداماتی است که در دستورک ار قرار دادیم .
محالت  اولویت  با  محالت  در  نقطه  ده  بر  بالغ  ورزشی،   و  ایمنی  و  بازی  وسایل  به  بوستان ها  و  پارک ها  تجهیز  ضمن  امسال  گفت:  شهردار 
به  نسبت  تعهدات مان  نیز  محله  پارک  چند  احداث  با  یم  دار نظر  در  و  دادیم  اختصاص  بازی  و  ورزشی  فضاهای  ایجاد  به  را  برخوردار  کم 

شهروندان را عملیاتی کنیم.
شهردار ابراز امیدواری کرد با واکسیناسیون عمومی و رفع خطر بیماری کرونا، بزودی شاهد بازگشت سالمت  و نشاط اجتماعی به جامعه 

باشیم و وجود پارک ها و بوستان ها می تواند تلطیف کننده فضای روانی جامعه در دوران کرونا و پسا کرونا باشد.

 شهردار بجنورد نوید احداث شهردار بجنورد نوید احداث
  44  پارک محله  در چند ماه  آینده را  داد  پارک محله  در چند ماه  آینده را  داد

پارک محله امتداد  جدول گذاری و درختکاری در
خیابان شهید صیاد شیرازی

عملیات عمرانی و احداث پارک محله در اراضی 
قدیم ارتش درخیابان صیاد شیرازی

عملیات کاشت درخت در پارک شهرک 
فرهنگیان

شهرداری بجنورد
مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنوردمدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد

مهندس مهماندوست گفت: ۴ پارک محله در دست احداث را بدستور شهردار 
محترم در ردیف ایجاد، تجهیز و فضاسازی قرار دادیم .

هکتاری  هفت  پارک  در  پارک ها  تجهیز  اولویت  گفت:  مهماندوست  مهندس 
شهرک ولی عصر قرار گرفت و هم اکنون یک هزار اصله نهال توت ژاپنی به همت 
همکاران خوبمان در مجموعه دراین پارک کاشته شد. وی افزود: انتخاب گونه 
توت ژاپنی به دلیل نیاز آبی کم ، رشد سریع ، آفت پذیری کم ، سایه گستری باال 
و رشد سریع و یکنواخت مورد استقبال است . وی در ادامــه بیان داشــت: 30 
هزارگلدان گل رز در رنگ های متنوع نیز به منظور کاشت در پارک شهرک ولی 
عصر و سایر پارک های دردست احداث در نظر گرفته شده و هم اکنون بخشی از 
این گلها در پارک شهرک ولی عصر در حال کاشت است و به محض اتمام طراحی 

و فضاسازی محیطی در شهرک ولی عصر، خدماتمان را متوجه تجهیز سایر پارک های دردست احداث خواهیم کرد.

 رئیس سازمان سیما و منظرشهری بجنورد :
تجهیز و فضاسازی پارک های تازه احداث شده را در 

یم دستور کار دار

معاون اجرایی شهرداری منطقه یک بجنورد:  
احداث پارک معراج به مرحله طراحی رسید

مهندس معجزه گفت: پارک معراج در دو قطعه 3۵۸ مترمربعی و 2 هزار متر 
مربعی تقسیم می شود، پروژه تجهیز پارک ها در سطح منطقه یک شامل 
6۵0 میلیون تومان اعتبار اولیه است که قرارداد آن منعقد شده و اعتبار 
ثانویه به ارزش ۴00 میلیون تومان نیز در مرحله استعالم است که بودجه 
الزم برای تکمیل  بخشی از فازهای اجرایی پارک های تازه احداثی را تامین 

خواهد کرد.
مهندس معجزه گفت: اولویت ما در طراحی پارک ها ، تکمیل طرح و برنامه 

و طراحی اولیه است که درآن کاربری های مختلفی از جمله تفریح و گردشگری ، 
بازی و سرگرمی ، ورزش و سالمت اعمال خواهد شد تا نیازهای متنوع شهروندان 

در مراجعه به پارک ها را مرتفع سازد.

اعتباراجرایی احداث پارک 7 هکتاری شهرک فرهنگیان در فاز یک بودجه ای بالغ 
بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان است. مهندس نقیب گفت : پارک هفت 
هکتاری شهرک فرهنگیان در ضلع شمالی این شهرک واقع شده است و در 
دو بخش امانی و پیمانی درحال طراحی و اجراست.فاز اول احداث این پارک به 
گفته این مسئول شامل تکمیل مطالعات اجرایی و اقدامات عملی در زیرسازی 
و احداث است. مهندس نقیب با بیان این که پارک شهرک فرهنگیان درگذشته 
محلی برای تخلیه نخاله های ساختمانی بوده، گفت: عملیات خاک برداری و تسطیح 
ــوازات تکمیل  پــارک طی دو ماه گذشته به انجام رسید وبه م و همسطح ســازی بستر 
مطالعات اجــرای طرح ، فاز یک احــداث پــارک که شامل جــدول گــذاری و پیاده روسازی است 
دربخش عمران درحال تکمیل است و طراحی فضای سبز و کاشت درختان متراکم سایه دار و توجه به 
گلکاری  نیز دربخش توسعه فضاهای سبز شهری در ردیف اجرا قرار دارد. مهندس نقیب عنوان کرد : ۸0 درصد عملیات 
اجرایی در فاز یک به انجام رسیده است و پیش بینی می کنیم شروع فاز دوم احداث این پارک که شامل احداث بنا و تامین 

سپتیک و استخر ذخیره آب است در سال آینده در ردیف جذب بودجه قرار بگیرد.
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اى عقده گشاى دِل دیوانه من     
اى نِور رخت، چراغ کاشانه من
بــــــردار حجاب از میان تا یابد 

خ تو چشم بیگانه من امام خمینی - رهراهی به ر

اراده سازمانی برای ساماندهی 
مقبره شهدا

از  دعوت  به  بجنورد  شهرداری  مدیران  جلسه 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  از  نمایندگانی 
شهید   ۱30 تیپ  و  استان  گردشگری  و  دستی 
به  ساماندهی  موضوع  با  بجنورد  ارتش  دلجویان 

مقبره شهدا برگزارشد.
گفت: مقبره شهدا در  قائم مقام شهردار  مقدمی 
تقاطع چهارراه جوادیه واقع شده است و از سال ۸۵ 
صورتجلسات متعددی با موضوع ساماندهی به آن 
در اسناد شهرداری موجود است اما از سال ۱39۱ 
و مصوبه سفر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
تبدیل  بر  مبنی  استان،   به  روزه  هشت  سفر  طی 
این محدوده به یک پارک عمومی به شهرداری ابالغ 
شده است. مقدمی گفت: ایجاد پارک در محدوده 
به  اجرایی شهرداری است منوط  توان  و  اختیارات 
نیازمند محصور  آن عمومی باشد و  کاربری  این که 
نماینده  نباشد.   اختصاصی  استفاده  و  شدن 
بازپیرایی  و  مرمت  گفت:  فرهنگی  میراث  سازمان 
امیدواریم  و  داریم  کار  دستور  در  را  موجود  بنای 
حاصل این جلسات و نشست ها به اراده همگانی 
دستگاههای اجرایی مرتبط منجر شود که بتوانیم 
با  جلسه  این  کنیم.   مرتفع  را  رو  پیش  مشکالت 
ریاست قائم مقام شهردار مقدمی انجام گرفت و 
درجلسه  نیز  قلیچی  مهندس  جناب  امالک  مدیر 
حضور داشتند و ضرورت طرح موضوعاتی از جمله 
دستگاه های  وظایف  و  مالکیت  حدود  تعیین 

دخیل در اجرای طرح را  مطرح کردند.
مدیرکل  حضور  با  نهایی  جلسه  است  گفتنی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
و  ارتش  دلجویان  شهید   ۱30 تیپ  ارشد  مقام  و 

شهرداربجنورد برگزار خواهد شد.

خبر

دستبند پلیس خراسان شمالی بر دستان قاتل بی رحم

نزاع و درگیری دسته جمعی با حضور به موقع پلیس بجنورد پایان یافت

رئیس پلیس آگاهی استان از وقوع یک مورد قتل در اطراف بجنورد و دستگیری 
قاتل خبر داد. 

" با اعالم جزئیات این خبر اظهار  به گزارش جام جم سرهنگ "مقصود رستگار
بر  مبنی   ۱۱0 پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در  و  تیر    ۱3 تاریخ  در  داشت: 
بالفاصله  بدرانلو  قدیم  جاده  نزدیکی  در  ساله   2۴ خانمی  جسد  پیدایش 

کارآگاهان پلیس آگاهی استان به محل مورد نظر اعزام شدند.
که  شد  مشخص  محل  در  ماموران  حضور  محض  به  این که  به  اشاره  با  وی 
جسد خانمی با دست و پاهای بسته در درون گودال حدودا 2 متری رها شده، 
آغاز  از بررسی و با مشخص شدن هویت جسد تحقیقات پلیس  افزود: پس 
شد و ماموران توانستند قاتل که همسر متوفی بود را روز گذشته دستگیر و 
به مقر انتظامی منتقل کنند. رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: متهم در 

بازجویی های انجام شده علت این اقدام را اختالفات خانوادگی اعالم کرد. وی با 
بیان این که متهم در نهایت بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 
مراجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست تا آستانه صبر و تحمل خود را 

باال برده تا شاهد اینگونه موارد نباشیم.

و  شخصی  مشکالت  علت  بــه  جـــوان  نفر  چند 
از   یکی  در  داشتند،  قبل  از  که  حسابی  اختالف 

پارک های تفریحی با یکدیگر درگیر می شوند.

که  جمعی  دسته  نزاع  این  در  گزارش  این  برپایه 
دستگاه  چند  گرفت  ــورت  ص چماق  و  چــوب  بــا 
بــدنــه خــســارت  و  نــاحــیــه شیشه  از  نــیــز  خــــودرو 

دیدند.
یکی  تــوســط  مـــورد  ایــن  بالفاصله  اســت  گفتنی 
 ۱۱0 پلیسی  فــوریــت هــای  مرکز  بــه  شــهــرونــدان  از 
انتظامی پاسگاه  گشت  اعالم و در نهایت واحد 
امداد به محل اعالم شده  خوش منظر و یگان 
اعزام شدند. شایان ذکر است ماموران انتظامی 

نزاع  شــدت  علت  به 
و درگـــیـــری کــه ایــجــاد 

شده بود با رعایت قانون 
ــدازی هوایی  ــ ان تیر  بــه  اقـــدام  بــکــارگــیــری ســالح 
کردند. بعد از گذشت دقایق کوتاهی این نزاع و 
درگیری پایان یافت که طرفین دعوا با هماهنگی 
شدند.  منتقل  انتظامی  مقر  بــه  قضایی  مقام 
گفتنی است خوشبختانه این نزاع دسته جمعی 

خسارت جانی آنچنانی نداشت.

حوادث

یاک در بجنورد کشف تر
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از کشف حدود ۴ کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش جام جم سرهنگ "مسعود وحیدی" با اعالم این خبر گفت: مأموران تجسس کالنتری ۱۴والیت 
با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی یک نفر قاچاقچی مواد مخدر  بجنورد 

شدند. 
وی با اشاره به این که مأموران با هماهنگی مقام قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند، 
افزود:در بازرسی از منزل متهم 3 کیلو و 9۵0 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.   فرمانده انتظامی 
شهرستان بجنورد تصریح کرد: نیروی انتظامی عزم جدی در برخورد با سوداگران مرگ دارد و از شهروندان نیز 

انتظار می رود در صورت مشاهده مواردی از این دست مراتب را با پلیس در میان بگذارند.

شمالی  خــراســان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت: با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، 
طی چند روز گذشته متاسفانه ۴ نفر از بیماران مبتال 

به کرونا در استان فوت شدند.
بیمار   3۵ بستری  بــا  افـــزود:  احمد هاشمی  سید 

جدید طی چند روز گذشته، هم اکنون 299 بیمار 
دارای عالیم بیماری کووید ۱9 در بیمارستان های 

استان بستری هستند.
وی خــاطــرنــشــان کــــرد: هـــم اکــنــون 

شاهد استقرار اپیدمی پنجم کرونا 
روزهــای  در  و  هستیم  استان  در 
آتی تعداد موارد بستری افزایش 

خواهد یافت.  هاشمی افزود: استان به لحاظ رعایت 
است  نارنجی  وضعیت  در  بهداشتی  پروتکل های 
و عــوامــل متعددی بــه ویــژه عــادی انــگــاری و عدم 
رعایت مسائل بهداشتی و نزدن ماسک 
خصوص  ایـــن  در  عــمــومــی  مــجــامــع  در 
تاثیرگذار بودند. وی افزود: مساله رعایت 
بگیرید  جدی  را  بهداشتی  پروتکل های 
چــون در غیر ایــن صــورت پیک 
عزیزانمان  داغـــدار  را  ما  پنجم 
خواهد کرد چرا که این بیماری 
قطعی  درمــان  هنوز  کشنده 

ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  خبر داد:

4 فوتی و 35 بستری طی چند روز گذشته

 صعود پرسنل هالل احمر خراسان شمالی
 به قله دماوند 

جمعی از پرسنل جمعیت هالل احمر استان قله ۵6۱0متری دماوند را فتح کردند.
معاون امدادونجات استان گفت: تیم پرسنل هالل احمر استان بعدگذراندن تمرینات مختلف وصعود 
قله های استانی و بینالود خراسان رضوی موفق شدند طی3روز قله دماوندکه ارتفاع آن ۵6۱0مترمی باشدرا 

فتح کنند.
به گزارش جام جم ابراهیم سارمی،هدف ازبرگزاری این تمرینات را توان افزایی پرسنل وامدادگران جمعیت 
هالل احمر دانست و گفت: کارکنان و امدادگران و نجاتگران هالل احمر در عملیات های مختلف امداد و 
نجات شرکت می کنندو نیاز به آمادگی الزم برای مقابله بامخاطرات را بایدداشته باشند با همین هدف هر 
ماهه برنامه های متنوع کوهپیمایی و کوهنوردی، کار با طناب و صعود و فرود در ارتفاعات را تمرین می کنند. 
گفتنی است: این تیم۱2نفره به سرپرستی کارشناس عملیات امدادونجات استان بعد از گذشتن از منطقه 
گوسفندسرا و شب مانی در بارگاه سوم در ارتفاع ۴200 متری موفق به صعود کوه دماوند شدندکه برگ زرینی 

به افتخارات پرسنل، امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر افزوده باشند.

کارتمجازی کارتمجازیشماره شماره
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