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روزنامــه فرهنگــی ،اجتماعــی صبــح ایــران
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بیشتر بخوانید

رئیس کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد:

همکاری کمیته امدادو قرارگاه تحول در حاشیه استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی:

خراسان شمالی  1000دوز
واکسنایرانی کرونادریافت
کرد

2

رئیس مجمع نمایندگان استان اعالم کرد:

4

مـ ـ ــاده  ۲۳بـ ـ ــرای ســاخــت
بیمارستان  64تختخوابی
در شهرستان راز و جرگالن

با حضور معاون عمرانی استاندار و
معاون وزیر صمت ؛

مقدمــات اجــرای تفاهــم
نامه ایمیدرو بررسی شد

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی
در مجلس شورای اسالمی از صدور و ابالغ ماده ۲۳
احداث بیمارستان  ۶۴تختخوابی شهرستان راز و جرگالن به
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد ،مانه و سملقان،
گرمه و جاجرم و راز و جرگالن و رئیس مجمع نمایندگان استان
خراسان شمالی در مجلس شورای اسالمی...
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با حضور استاندار و مسئوالن استانی:

|
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اجرای باند دوم محور
بجنورد به اسفراین
کلنگ زنی شد
2
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در خراسان شمالی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خبر داد؛

ثبت نام  2هزار و  574نفر در سامانه طرح اقدام ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از ثبت نام  2هزار و  574نفر در سامانه
طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان شمالی خبر داد .
به گزارش جام جم قاسم قاسمی در این خصوص گفت  :در پنجمین مرحله ثبت
نام طرح اقدام ملی مسکن در استان  ۲هزار و  ۵۷۴نفر ثبت نام کردند که از این

تعداد در اسفراین  ۳۶۹نفر ،بجنورد هزار و  ۵۴۷نفر ،تیتکانلو  ۲۷نفر ،جاجرم  ۱۴۹نفر،
شیروان  ۴۲۴نفر ،فاروج  ۵۳نفر و گرمه نیز پنج نفر در سایت اقدام ملی مسکن ثبت
نام اولیه خود را انجام داده اند .وی افزود :در چهار مرحله قبلی در استان  ۱۶هزار و
 ۱۷۸نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد چهار هزار و  ۶۵۰نفر حائز شرایط اولیه و

خبر

رئیس سازمان عمران شهرداری خراسان شمالی خبرداد:

م ــع ــاون امـ ــور ب ــازرگ ــان ــی و توسعه
تــجــارت س ــازم ــان صــمــت خــراســان
شمالی خبر داد:

 15هزار متر مربع لکه گیری و  300هزار متر بهسازی

رش ــد  36.6درصـ ــدی واردات
استان از لحاظ ارزشی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صمت خراسان شمالی از رشــد  36.6درصــدی
واردات استان از لحاظ وزنی طی دوماهه ابتدای
سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش جامجم مهرداد داودزاده با اعالم این
خبر گفت :واردات استان طی دوماهه ابتدای
امسال به ارزش تقریبی  7میلیون دالر و وزن
 2.8هزار تن است که به مدت زمان مشابه سال
قبل  32درصد از لحاظ ارزشی کاهش و 36.6
درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است.
وی عمده کاالهای وارداتی را شامل خط تولید
لوله فلنچ ،نیکل ،پودر آهن فروواندادیم،
رستر قهوه ،پودر درز گرید غذایی ،برنج و اجزا
و قطعات المپ الای دی از کشورهای چین،
روسیه ،آلمان ،سودان ،پاکستان ،امارات
متحده عربی و کره جنوبی عنوان کرد.
وی افزود :با توجه به اینکه صادرات استان
دردو ماه نخست سال جاری به میزان 12.2
میلیون دالر و واردات استان در همین مقطع
زمانی به میزان  7میلیون دالر بوده است ،تراز
تجاری استان در دو ماهه نخست امسال 15.2
میلیون دالر است.

رئیس کمیته امداد خراسان شمالی
خبرداد:
همکاری کمیتهامدادوقرارگاهتحول
در حاشیهاستان

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی از
همکاری این نهاد با قرارگاه تحول اجتماعی برای
رفع آسیبهای اجتماعی در خانوادههای محروم
و حاشیهنشین استان خبرداد.
مجید الهی راد در جلسه آموزشی مربیان قرارگاه
تحول اجتماعی افزود :کمیته امداد با شناسایی
خانوادههای در معرض آسیب و سپس بررسی
علل به دنبال رفع مشکالت خانوادههای تحت
حمایت است.
وی ادامه داد :این همکاریها میتواند به عنوان
یک راهبرد ،نقش بسزایی در توانمندسازی
خانوادهها و تأثیر مطلوبی در پیشگیری از طالق
و کنترل آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره
به افزایش بار مراجعات اقشار آسیب پذیر
و با تأکید بر محدود بودن ظرفیت پذیرش
کمیته امداد ،ادامه داد :آمار زنان سرپرست
خانوار در استان افزایش یافته است .وی افزود:
کمیته امداد در تالش است با اجرای طر حهایی
همچون اکرام ایتام ،محسنین و همچنین
حمایت از زنان سرپرست خانوار در حوزه تولید
و اجرای مشاغل خانگی ،زنان را به سمت
توانمندسازی هدایت کند .وی همچنین اجرای
طرح دوباره زندگی را از جمله اقدامات کمیته
امداد در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار
برشمرد و افزود :این طرح با هدف پیشگیری از
طالق و متارکه خانوادههای در آستانه جدایی و
آشتی و سازش بین زوجین اجرا میشود .الهی
راد در ادامه به وجود گستره فقر در حاشیه
شهرهای استان اشاره کرد و گفت :به دلیل نبود
فضاهای فرهنگی و اجتماعی زمینه آسیبها
در حاشیه شهرهای استان زیاد شده است که
تاثیرات مستقیمی بر روی زندگی خانوادههای
این مناطق دارد.
وی با بیان اینکه اکنون فرزندان بسیاری از
خانوادههای حاشیهنشین مستعد تحصیل
هستند بیان کرد :کمیته امداد با اجرای طر حهای
آموزشی ،فرهنگی و پرداخت کمک هزینه
تحصیلی به این فرزندان زمینه تحصیل آنها در
دانشگاههای مناسب کشور را فراهم میکند.

 ۲هزار و  ۳۶۴نفر نیز تایید نهایی شدند و هزار و  ۶۷۰نفر نیز آورده اولیه خود را واریز
کردند .قاسمی اضافه کرد :خراسان شمالی جزو استانهایی است که رتبه برتر در
خصوص تامین زمین جهت طرح اقدام ملی مسکن در کشور را دارد و تاکنون ۵۴
هکتار از اراضی برای احداث  ۶هزار واحد مسکن تامین زمین آن صورت گرفته است.

 26اک ـیــپ عـمــرانــی در شــه ــرداری وظیفه
مــرمــت و ل ـکــه گ ـیــری م ـعــابــر را بــرعـهــده
میگیرند تا طی یک ماه آینده عمده معابر
نیازمند مــرمــت ،اص ــاح شــود و پاسخی
شایسته بــه خــواســت و نیاز شهروندان
داده باشند.

بــه گـ ــزارش جــامجــم طــی م ــاه گــذشـتــه اگــر
نــگــویـیــم چــال ـههــای خ ـیــابــانــی در معابر
اصلی و فرعی بجنورد مهمترین نارضایتی
شهروندان بــوده اســت بــدون شک یکی
از گالیههای اصلی مردم این شهر به ویژه
ران ـنــدگــان از مـســئــوالن شــه ــرداری بــوده
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در جلسهای با حضور وجیه اهلل جعفری معاون وزیر صمت ،هوایی معاون
عمرانی استاندار و حاجی بگلو رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان شمالی مقدمات اجرای تفاهم نامه ایمیدرو بررسی شد.
به گزارش جامجم پس از دیدار محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی
با علیرضا رزم حسینی وزیر صمت ،جلسه نحوه اجرای تفاهمنامه امضایی
بین استان و شرکت ایمیدرو با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو ،غالمرضا
هوائی معاون عمرانی استاندار ،حاجی بگلو رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان شمالی و نماینده مردم اسفراین در مجلس برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد فاز اول بهرهبرداری و آغاز فعالیتهای معدن آلبالغ
اسفراین طبق توافقات صورت گرفته تا  20تیر ماه عملیاتی و توسط ایمیدرو
ابالغ شود.
گفتنی است جلسه با شهبازی مدیرکل منابع مالی وزارت در خصوص
تامین منابع مالی شرکت آلومینای جاجرم ،جلسه با ملکی در خصوص
مسئولیتهای اجتماعی و توسعه اقتصادی و نشست درخصوص ایجاد
کارخانه فرآوری کلسیت در آشخانه از دیگر برنامهها بود.

درخشش تیم اسکای رانینگ خراسان شمالی در
مسابقات استان خراسان رضوی و گلستان

مسابقه خراسان رضوی در چهارم تیر در شهر مشهد و ارتفاعات قله زو به
مسافت  ۲۴کیلومتر برای بانوان و مسافت  ۳۳کیلومتر برای آقایان در دو رده
سنی زیر  ۴۵سال و باالی  ۴۵سال راس ساعت  ۶.۳۰صبح استارت خورد.
با توجه به نوپا بودن این ورزش خصوصا در استان خراسان شمالی تیم اعزامی
از این استان شامل هفت نفر ،سه خانم و چهار آقا در این مسابقه شرکت
کردند و در نهایت آقای وحید سعادت ،موفق به کسب مقام دوم دوندگان
باالی  ۴۵سال و خانم فاطمه شورابی در بخش بانوان ،موفق به کسب مقام
چهارم گردیدند.
همچنین خانم فاطمه شورابی مقام اول را در گروه بانوان در مسابقه استان
گلستان ،ارتفاعات درازنو که به طول  17کیلومتر بود کسب کردند

اســت و بر اســاس اعــام واحــد ارتباطات
ش ـهــرداری بجنورد ،بالغ بــر  25تماس در
ســامــانــه  137ح ــاوی گــایــه و درخــواســت
ش ـهــرونــدان بــه لکه گـیــری مــرمــت معابر
ثبت میشد که طی هفتههای اخیر این
آمار تا روزانه  5تماس رو به کاهش رفته
است .
به گفته پارساپور – رئیس سازمان عمران
وب ــاز آفــریـنــی شـ ـه ــرداری ،نــاهــمــواریهــای
ری ــز و درش ــت در بــافــت مـعــابــر مـیتــوانــد
بـس ـتــر وق ـ ــوع ح ـ ــوادث رانــن ــدگ ــی بــاشــد،
بهــای خانگی بــه معابر را که
ورود پـســا 
حـ ــاوی مـ ــواد شــوی ـنــده هـسـتـنــد از یک
سو و حفاریهای ناشی از انشعابات در
تاسیسات شهری را از سوی دیگر از دالیل

اصلی تخریب زودهنگام بافت آسفالت
شهر میداند.
وی در ادامه یادآوری میکند که فرسودگی
آسفالت در بیشتر مناطق شـهــری ،نیاز
اص ـلــی بــه مــرمــت را م ـطــرح مـیکـنــد و ما
ناگزیریم به رغم مشکالت ناشی از تورم و
رکود اقتصادی و وضعیت بیماری کرونا که
درآمدهای شهرداری را از یک سو به شدت
تحت تاثیر خــود قــرار داده و بــر افزایش
قیمت خرید قیر تاثیر گذاشته اســت ،با
اولــویــت قائل شــدن مرمت معابر ،تمام
توانمان را به رفع این خواست شهروندی
معطوف بداریم.
رئیس سازمان بازآفرینی شهری شهرداری
ب ـجــنــورد در ای ــن خــصــوص ضـمــن اش ــاره

رئیس مجمع نمایندگان استان اعالم کرد:

ماده  ۲۳برای ساخت بیمارستان  64تختخوابی
در شهرستان راز و جرگالن
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شــورای اسالمی از
صدور و ابالغ ماده  ۲۳احداث بیمارستان  ۶۴تختخوابی شهرستان راز و جرگالن
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد ،مانه و سملقان ،گرمه و جاجرم و راز
و جرگالن و رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شورای
اسالمی از صدور و ابالغ ماده  ۲۳احداث بیمارستان  ۶۴تختخوابی شهرستان راز
و جرگالن به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
براساس این گزارش؛ این نماینده مجلس در دوره یازدهم در این خصوص گفت:
با پیگیریهای صورت گرفته ،مجوز ماده  ۲۳طرح احداث بیمارستان  ۶۴تختخوابی
شهرستان راز و جرگالن از ناحیه سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و به وزارت
بهداشت و درمان جهت عملیاتی کردن پروژه ابالغ گردید الزم به ذکر است مبلغ
 ۵میلیارد تومان در بودجه  ۱۴۰۰و  ۵میلیارد از محل تملک و داراییهای استان
که مجموعا مبلغ  ۱۰میلیارد تومان برای احداث این پروژه درمانی اعتبار در نظر
گرفته شده است.
نــمــایــنــدگــان اس ــت ــان خ ــراس ــان شمالی
رئ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ــس مـ ــجـ ــمـ ــع
مجوز بزودی مراحل احداث یک مرکز
افــزود :با ابالغ این
در شهرستان مــرزی اســتــان کــه در
درم ـ ــان ـ ــی مــجــهــز
تاخیر افتاده و خواسته بجا و بحق
گ ـ ــذش ـ ــت ـ ــه ب ــه
و مــظــلــوم مــرزنــشــیــن رازو جــرگــان
مـ ـ ــردم نــجــیــب
عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
بــــود مــحــقــق و

با حضور معاون آبفا خراسان شمالی صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان مانه و سملقان

با حضور معاون بهره برداری ،و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان خراسان
شمالی ،مراسم تودیع مدیر سابق و معارفه سرپرست جدید آبفای شهرستان
مانه و سملقان در محل سالن جلسات این شهرستان برگزار گردید.
در این مراسم طی حکمی از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان خراسان شمالی ،عبداهلل ایمانپور به عنوان سرپرست امور آب
و فاضالب شهرستان مانه و سملقان منصوب و از زحمات اسماعیل پهلوانی
تقدیر بعمل آمد.

با حضور استاندار و مسئوالن استانی:

بــه خــریــد  100تــن قــیــر از مــحــل اعــتــبــارات
داخـلــی ش ــه ــرداری ،از تشکیل  26اکیپ
ع ـمــرانــی ( شــامــل  10اکــیــپ پــیــمــانــی – 6
اکیپ امانی و عقد قرارداد مدیران مناطق
ب ــا پ ـی ـمــانــکــاران بـ ــرای اف ــزای ــش  10اکــیــپ
دیگر طــی روزه ــای آت ــی) بــرای بــه حداقل
رساندن نارضایتیهای مردم خبر میدهد
و میگوید :با مساعدت شهردارمحترم و
حمایت ش ــورای اســامــی شهر موفق به
خرید  250تن قیر و انبارآن شدیم تا توان
اجرایی خود را دربخش عمران شهری ارتقا
دهیم و درتالشیم تــا طــی یــک مــاه آینده
نارضایتیهای شــهــرونــدان را بــه حداقل
برسانیم.
وعــدهای که به گفته پارساپور مرمت 80

درصد چالههای شهر را شامل میشود.
وی ی ــادآور مـیشــود :طــی دو مــاه گذشته
 15هـ ــزار مــتــر مــربــع از مــعــابــر ش ـهــر لکه
گیری شده است و  300هزار متر مربع نیز
بهسازی و زیرسازی شده است که اگر این
عملکرد را بــه طــور کامل بــه شرکتهای
پیمانکاری سپرده میشد بسیار هزینه
بر بــوده و شــهــرداری از عهده مخارج آن
بر نمی آمد اما با درایت شهردار و حمایت
اعضای شــورای اسالمی شهر توانستیم
طی این مدت عملکرد قابل توجهی را در
شرایط نامناسب اقتصادی داشته باشیم.
وی تصریح میکند :بــرای تأمین قیر هر
متر مربع از معابرشهری به  250هزار تومان
اعتبار نیاز است.

مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:

حمایت حامیان کشور کویت از  150یتیم
خراسان شمالی

جلسه هماندیشی جذب حامیان خارج از کشور با حضور شهرآبی ،مدیر کل امور
بینالملل و مجید الهی راد ،مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به صورت
ویدئو کنفرانس برگزار شد.
مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی در این جلسه به پاالیش حامیان غیرفعال
و همچنین احصاء نیازمندی ایتام در زمینه مسکن و جهیزیه تاکید کرد.
مجید الهی راد با بیان اینکه در مجموع  21هزار حامی با این نهاد همکاری دارند،
شمار حامیان خارج کشور را  ۳۱نفر اعالم کرد و افزود :تا کنون  ۵۵۰میلیون تومان
از طریق حامیان خارج کشور برای ایتام جذب شده است .وی یاد آور شد۱۵۰ :
یتیم در سال جاری توسط حامیان کشور کویت مورد حمایت قرار گرفتند .وی
در ادامه به برنامه امسال در حوزه اکرام ایتام در خارج کشور اشاره و اظهار کرد:
امسال پیشبینی شده بیش از سه میلیارد تومان از محل کمکهای حامیان
خارج کشور جذب درآمد داشته باشیم .وی گفت :کمیته امداد خراسان شمالی
از 6هزار و  665یتیم و فرزندان محسنین این استان حمایت میکند که سه
هزار و  364نفر آنها یتیم و باقیمانده نیز فرزندان محسنین هستند .مدیرکل
کمیته امداد خراسان شمالی افزود :حامیان خیراندیش خراسان شمالی سال
گذشته  35میلیارد و  600میلیون تومان در قالب طرح اکرام و محسنین به ایتام و
فرزندان نیازمند تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

رئیس اداره تاسیسات شهرداری:

پروژه اصالح روشنایی بجنورد کلید خورد

رئیس اداره تاسیسات شهرداری با اعالم این خبر گفت :پروژه اصالح روشنایی
پارکها با اولویت اجرا در پارک آزادی بر اساس وجود تراکم باالی استفاده شهروندان
از این مکان اجرا ش️د.
سعیدی گفت :پارک آزادی به سبب واقع بودن در مسیر تردد شهروندان و محل
اسکان موقت مسافران تابستانی نیازمند اصالح و بازپیرایی مجدد بود که سیستم
تاسیسات آن با تغییر پایه چراغهای پارک انجام گرفت .وی افزود :فرسودگی پایههای
قدیمی منجرشده بود ساختار مناسبی در روشنایی پارک مشهود نباشد و از سوی
دیگر سرقت و تخریب پایه چراغها ،الزام تعویض و نصب پایههای جدید مطرح
میشد .سعیدی گفت :درحال بتن ریزی و نصب پایهها هستیم و تاکنون  30درصد
کار نهایی شده است و طی هفتهای آینده به اتمام میرسد.

اجرای باند دوم محور بجنورد به اسفراین کلنگ زنی شد

جلسه کمیسیون بند  20شهرداری برگزار شد

در طی مراسمی با حضور استاندار خراسان شمالی عملیات اجرایی پروژه  ۱۰کیلومتری
چهاربانده کردن محور اسفراین_ بجنورد با اعتباری بالغ بر  ۸۲۰میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
با حضور استاندار خراسان شمالی ،فرماندار اسفراین ،نماینده مردم اسفراین در مجلس
شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی ،کلنگ آغاز عملیات اجرایی
حدود  ۱۰کیلومتر دیگر از باند دوم محور بجنورد_ اسفراین در محدوده پلیس راه
اسفراین (دوراهی سنخواست) تا ورودی اسفراین به زمین زده شد.

کمیسیون بند  20شهرداری با حضور اعضای متشکل از شورای اسالمی شهر و مدیران
شهرداری در محل معاون خدمات شهری شهرداری برگزار شد.
در این جلسه موانع و راهکارهای اجرای قوانین در مدیریت شهری مورد بحث قرار
گرفت .مشاغل مزاحم ،رفع سد معبر از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
جمشید گریوانی ،احمد وکیلی از اعضای دورپنجم شورای اسالمی شهر و حمیدی
نماینده اداره بهداشت درجمع مدیران خدمات شهری شهرداری حضور داشتند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان خراسان شمالی

چهار شنبه  9تیر  1400شماره 5975

شهردار بجنورد:

هیچخیابانی بدونلکهگیریومرمتنخواهدماند
شهردار بجنورد خبر داد:

اݥݥجر ݥݥاݥݥیݥݥ بیݥݥ قیدݥݥ وݥݥ شر ݥݥطݥ
لکهݥݥ گیر ݥݥیݥݥ وݥݥ مر ݥݥمتݥݥ معاݥݥبر ݥݥ

شهردار بجنورد طی دستوری ،لکه گیری و
مرمت معابر در شهر و محالت کم برخوردار
را در اولویت امور عمرانی قرارداد.
مهندس زارعی گفت :درخواست بهسازی
تهــای
معابریکی از اص ـلــی تــریــن خــواسـ 
شهروندان محسوب میشود و شهرداری
درپ ــاس ــخ ب ــه آن بــرنــام ـ ههــای مـتـنــوعــی را

درحــوزه عمران و بازآفرینی اجــرا میکند که
از آن جمله م ـ یتــوان بــه مــرمــت گسترده
م ـعــابــر در دو ب ـخــش ه ـس ـتــه م ــرک ــزی و
حواشی شهر اشــاره کــرد .مهندس زارعــی
ادام ــه داد :توجه بــه محالت کــم بــرخــوردار
براساس اولویت بندیهای عمرانی انجام
میگیرد و طی دومــاه اخیر محالت شهرک
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امــام – صادقیه – شــرق سپاه – ناظر آباد
– جوادیه و ملکش و  ....بهسازی شدند.
ش ـهــردار افـ ــزود :بــه منظور تــوزیــع عــادالنــه
خدمات درشهر ،برداشت وضعیت معابر
را براساس نقشه و بلوکهای شمارهگذاری
شده تقسیمبندی کردیم و سازمان عمران
و بــاز آفــریـنــی ش ـهــرداری طبق مولفههای

رپرتاژ

مختلفی از جمله تراکم جمعیت منطقه و
دسترسی معابر به خیابانهای اصلی اقدام
به اولویت بندی کرده و بهسازی معابر را به
انجام میرساند .زارعی ابراز امیدواری کرد تا
پایان فصل عمرانی  ،هیچ خیابان و معبری
بدون لکه گیری و مرمت در شهر نداشته
باشیم.

اطالعیه:

شهروندان گرامی  ،شما در کدام منطقه و
بلوک شهرقراردارید؟
نگران نباشید.
اکیپ های عمرانی شهرداری براساس اولویت
های منطقهای در تمام محالت ،اقدام به لکه
گیری و مرمت آسفالت می کنند.

نوسازی و آسفالت در خیابان های فرهنگ ،بوستان  ،شهرک شاهد  ،شهرک امام

تسطیح  ،زیر سازی و آسفالت با بتن در ناظر آباد  ،جوادیه ،طالقانی غربی و ....

کاتر زنی و مخلوط ریزی اصالح معابر و تقاطع ها -لکه گیری و مرمت درخیابان جمهوری  ،قیام  ،رسالت ،استقالل ،
تقاطع ابوعلی سینا ،تقاطع رسالت

گراویه  ،نوسازی و آسفالت در خیابان های فرهنگ ،بوستان  ،شهرکش اهد  ،شهرک امام

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری
شهرداری بجنورد اعالم کرد:

اجرای وسیع پروژه لکه گیری آسفالت
در شهر بجنورد
ݢ ݢرئیس سازمان عمران وبازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت:
شهر بجنورد به ویژه درهسته مرکزی شهر دارای آسفالت فرسوده است
و سالیان سال است که این آسفالت استفاده میشود علی رغــم اینکه
تگــذاری شــده اســت امــا معابر بــا آسفالت
نهــای جــدیــدی آسـفــالـ 
خـیــابــا 
فرسوده نیز در شهرکم نیست.
شهرداری بجنورد به منظور ارائــه کیفیت خدمات عمرانی در شهر و ایجاد
رضایت شهروندان اجرای لکه گیری و مرمت معابر در سازمان عمران وباز
آفرینی فضای شهری شهرداری را برنامهریزی کرده است.
پارساپور اظـهــارداشــت :یکی از مهم ترین آفتها بــرای آسفالت شهری،
رهاسازی آب و پسابهای خانگی در سطح آسفالت است به ویژه زمانی که
این پساب با مواد شوینده همراه میشود قاتل اصلی آسفالت است.
وی افزود :بسیاری از مواقع نیز دستگاههای خدمات رسان بر حسب وظیفه
خود ملزم به اجــرای خدمات به شهروندان هستند و با ارائــه خدمات برای
نصب انشعابات ناگزیر باعث تخریب بخشی از بافت آسفالت میشود ،
وبا وجود اینکه شهرداری در این زمینه مقصر نیست اما مردم وقتی یک
خیابان و یا کوچه آسفالت آن شکافته مـیشــود ،ایــن تخریب را از چشم
شهرداریمیبینند.
رئیس سازمان عمران وبازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت:
شهرداری برای جلوگیری از این موضوع قبل از اینکه آسفالت کلی معابر
و اصلی خیابانی را انجام دهد به دستگاههای خدمات رســان نامه میزند
تا در خیابان مورد نظر هر گونه خدماتی دارند ارائه دهند تا بعد از آسفالت
 ،شاهد تخریب آن نباشیم .مهندس پارساپور ادامــه داد :طی چندسال
گذشته نیزشهرداری درهیچ خیابان جدیدی آسفالت انجام نــداده است
مگر اینکه تاییدیه دستگاههای خدمات رسان را گرفته باشد ،هم اکنون
آسفالتهای قدیمی که در آنها حفاریهایی از سوی دستگاههای خدمات
رسان صورت گرفته ،برای ارائه خدمات و یا بر اثر حادثه به ناچار انجام شده
است.این مسول اظهارداشت :به طور مثال در منطقه جوادیه سطح آبهای
سطحی باالاست و وقتی منطقهای این شرایط را دارد اجرای شبکه فاضالب
در آنجا اجباری میشود ،چهارسال گذشته شهرداری ،شرکت آب و فاضالب
را مجاب کرد تا در هر سطحی که امکان دارد  ،این منطقه را شبکه گذاری کند.
رئیس سازمان عمران وبازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت :در
حال حاضر بخش وسیعی از نیروها را درحاشیه شهر متمرکز کردیم و شبکه
گذاری انجام شد و انشعابات با سرعت خوبی در حال انجام است و کارهای
لکه گیری کانالهای حفاری شده این مناطق نیز در حال انجام است.
مهندس پارساپور افــزود :از ابتدای امسال بالغ بر  ۱۰۰تن قیر از اعتبارات
داخلی شهرداری به منظور لکه گیری خریداری شده است و با استقرار ۱۰
اکیپ پیمانی و  ۶اکیپ امانی خدمات لکه گیری معابررا براساس بلوک بندی
شهر آغازکردیم و هم اکنون در سطح مدیریت مناطق مراحل عقد قرارداد با
پیمانکاران درحال انجام است تا با  ۱۰اکیپ دیگر توان اجرایی را به  ۲۶اکیپ
برسانیم و عملکرد مرمت و لکه گیری معابررا سرعت ببخشیم .رئیس
سازمان عمران وبازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت :با دستور
شهردار و مساعدت شــورای محترم اسالمی  ۲۵۰تن قیر دیگر هم از منابع
داخلی خریداری و در مخازن ما ذخیره شده است و با قیری که تامین شده
و اکیپها و پیمانکارانی که به زودی به اکیپهای ما اضافه خواهند شد و
امیدواریم با سطح گستردهای از خدماتی که به انجام میرسانیم  ،نارضایتی
شهروندان را به حداقل برسانیم.
مهندس پارساپور افــزود :یک ق ــرارداد با سازمان بازآفرینی فضای شهری
منعقد شد که براساس این قــرارداد اعتبار آسفالت چند کوچه از منطقه
جوادیه اختصاص یافت ودر حال توافق و رایزنی هستیم تا قیررایگان برای
منطقهجوادیهبهمنظور اجریمابقی آسفالتاختصاصیابد.
رئیس سازمان عمران وبازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت:
درح ــال حاضر قیمت هــر تــن قیر بالغ بــر هشت میلیون تــومــان اســت و
هر مترمربع اجــرای آسفالت بــدون زیــرســازی بــرای شـهــرداری قریب به ۲۵۰
هزارتومانهزینهمیبرد.
*اجرایپروژهلکه گیریمعابر براساسجدولزمانبندیانجاممیشود

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت:
اجــرای پــروژه لکه گیری ،براساس یک جــدول زمانبندی تــدارک دیــده شده
است که براساس آن در حال اجرا هستیم.
بعضی از مــواقــع لگه گـیــری ض ــروری در بــرخــی از مناطق هسته شـهــری و
فرامنطقهای همانند میدان شهید ،چهاراره مخابرات و موارد اینچنینی که
مورد استفاده عموم و درصد زیادی از شهروندان است ایجاد میشود که به
این منظور اکیپهای ویژه در نظر گرفته شده است.
پارساپور ادامــه داد :گالیه در زمینه لکههای آسفالت در معابر ما طی یکی
دوماه اخیر بسیارکمتر شده است به طوری که روزانه بین  ۲۵تا  ۳۵اعتراض
به ز یــر پنج مــورد رسیده اســت .رئیس سازمان عمران وبازآفرینی فضای
شهری شهرداری بجنورد گفت :با وجود اینکه چندسال قبل در شهرداری
بجنورد جشن اتمام معابر خاکی گرفته شد اما با توجه به اینکه شهر روز
به روز در حال گسترش است و به طبع نیاز به معابر آسفالت دارد بعضی از
معابر آسفالت شده در سطح شهر نیز به مرور زمان تخریب شده است .
پارساپور تاکید کرد :لکههای ایجاد شده در خیابانها علی رغم اینکه حجم
کوچکی دارند اما حادثه خیز هستند و سبب ایجاد نارضایتی و واکنش مردم
خواهند بود ،ضمن اینکه این لکههای کوچک ایجاد شده در آسفالت اگر
رسیدگی و مرمت نشود هر روز به وسعت تخریبی آسفالت افزوده میشود،
بنابراین برای حفظ این سیستم مرمت لکهها الزامی است .رئیس سازمان
عمران و بازآفرینی فضای شهری شـهــرداری بجنورد گفت :مساعد بودن
شرایط جوی و تامین مصالح دو شرطی است که عملیات عمرانی در بهسازی
معابر را سرعت میبخشد و تمام تالش ما این است که عالوه بر اجرای لکه
گیریها ،با فراهم شدن شرایط و تخصیص اعتبارداخلی و دولتی آسفالت
خیابانهارانیز داشتهباشیم.
پارساپور ادامــه داد :بسیاری از محالت بــدون آسفالت نیز در سطح شهر
وجود دارد که زیرسازیها در حال انجام است و با اختصاص اعتبار ،اجرای
آسفالت در این مناطق نیز اجرا میشود.رئیس سازمان عمران وبازآفرینی
فضای شهری شهرداری بجنورد گفت :در دو ماه گذشته تاکنون بالغ بر ۱۵
هزار مترمربع لکه گیری و  ۳۰۰هزار مترمربع زیرسازی و بهسازی معابرسطح
شهر انجام شده اســت .وی اظهارداشت :حــدود  ۳۰تا  ۳۵درصــد از بودجه
عمرانی شهرداری بجنورد برای لکه گیری و معابر سطح شهر هزینه میشود.
پارساپور عنوان کرد :با وجود اینکه لکهها حجم زیادی ندارند اما کار سختی
است و تمام زحمت زیرسازی ،قیرپاشی و آسفالت را با هم دارد و متراژ در آن
مطرح نیست چرا که اکیپهای زیادی در اجرای آن دخیل هستند.
*تایکماه آیندهرضایتنسبیاز آسفالتمعابر حاصلمیشود
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری بجنورد گفت:
قریب به یک ماه آینده ما مشکل خاصی در زمینه لکهیریهای که در شهر
حــادث شدند نداریم و رضایت مندی نسبی ایجاد خواهد شد که اکنون
نیز در بازدیدهای مختلف طی روزهــای اخیر با اجرای لکه گیری آسفالت در
مناطقمختلفاینافزایشرضایتمندیاحساسمیشود.
در مناطق حاشیه شهر که احساس شد ورود به این محالت ضروری است
برنامه ریزیها انجام شد و ضمن اینکه در حاشیه و هسته مرکزی شهرهر
یک به صورت جدا اکیپهایی در نظر گرفته شده است و برای خیابانهای
و مناطقی خرابی آسفالت آنها حادثه خیز هستند ،لکه گیری آن خــار ج از
برنامه زمانبندی شده انجام میشود .مهندس پارساپور افزود :هم اکنون
اکیپهای لکه گیری آسفالت در دوبخش خدمات مکانیزه و دستی در کوی
معلم  ،فردوسی  ،طالقانی جوادیه ناظرآباد وحدت شهرک شاهد کوی معلم
جمهوری آزادگــان مشغول کار هستند و با اضافه شدن اکیپهای جدید
انجام کار سرعت میگیرد.یکی از خیابانهای فرامنطقهای همانند خیابان
شهید رجایی که در لیست خیابانهای اصلی و پرتردد قرار دارد و وضعیت
آسفالت آن نیز بسیار خراب است و در حال حاضر کانالهای هدایت آبهای
سطحی در منطقه اجرا شده است و آسفالت کلی آن به زودی انجام میشود.
پارساپور ادامه داد :عملیات بهسازی معابر در محالت کم برخوردار شهری
بجنورد و اجرای پروژه بهسازی معابر شامل بتن ریزی ،تسطیح و آسفالت
دراین منطقه در حال اجراست.
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ورود به موقع وحیدی نماینده خراسان شمالی برای جذب حداکثری اعتبارات  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰؛
خبر

مهلت ارسال آ ثار به جشنواره
سراسری فیلم کوتاه روستا و
عشایر تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری فیلم
کوتاه روستا و عشایر به میزبانی خراسان شمالی
تا بیست و پنجم شهریور تمدید شد.
معاون امور هنری و سینمایی این اداره کل
گفت :با توجه به تقاضا و درخواستهای بسیار
از استانهای مختلف در راستای مهلت برای
تولید آثار به جشنواره سراسری فیلم کوتاه
روستا و عشایر ،فرصت ارسال آثار به این
جشنواره تا  25شهریور تمدید شد و جشنواره
نیمه دوم مهرماه برگزار خواهد شد.
به گزارش جامجم «ابوالحسن حیدری»
شناسایی هنرمندان کوچ نشین و روستایی
و انگیزش آنها به درج قابهای بیواسطه از
پیرامون ،نمایش پستیها و بلندیهای توامان
زندگی کوچ نشینی و روستایی و دگرگون سازی
خوی تماشاگر ایرانی به پهنای این سرزمین
کهن با بهره مندی از دوربینهای مردم را از
اهداف برگزاری این رویداد هنری برشمرد و
تصریح کرد :جشنواره سراسری فیلم کوتاه
روستا و عشایر در دو بخش سینمای ملی و
ویژه برگزار میشود.
وی نبرد با ویروس -روستایی و کوچ نشین،
پزشک و پرستار ،خانواده و عشق-گامهای،
خستگی ناپذیر ،از کوچ تا کوچ -نگاهی ژرف بر
مراد سفر و بررسی مقایسهای جا به جایی خانه
کوچنشین با کوچنده از وطن و رنگ زندگی-
ایران ،خانه باستانی نژادها ،زبانها و فرهنگهای
گوناگون را از موضوهات بخش مسابقه
سینمای ملی عنوان کرد و ادامه داد :با توجه
به بومی بودن موضوع و تشویق روستائیان و
عشایر به تولید فیلم از وقایع زندگی روزمره ،در
این بخش جایزه ویژه به  3فیلم نو آفرین تجربی
از فیلم ساز روستایی یا عشایر کشور تعلق
میگیرد .وی در پایان یادآور شد :فیلمسازان
میتوانند آثار خود رو به آدرس ،استان خراسان
شمالی ،شهرستان بجنورد ،میدان مادر ،خیابان
تربیت ،جنب مجتمع فرهنگی و هنری گلشن،
دبیرخانه جشنواره سراسری فیلم کوتاه عشایر
و روستا ارسال نمایند.
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پستݥ بر ݥقݥ در شهر ݥکݥ صنعتیݥ
اݥسفر ݥاݥینݥ

ݢ ݢاستاندار خراسان شمالی از روند پیشرفت فیزیکی
پروژه پست برق  ۱۳۲کیلو ولت شهرک صنعتی
اسفراین بازدید کرد.
استاندار خراسان شمالی در سفر دور دوم خود به
شهرستان اسفراین با حضور در شهرک صنعتی
اسفراین از پروژه پست برق  ۱۳۲کیلو ولت این
شهرک بازدید کرد .استاندار خراسان شمالی در
این بازدید تاکید کرد که اجرای عملیات احداث
پست برق شهرک صنعتی اسفراین تسریع گردد.
به گزارش جامجم شجاعی گفت :این پروژه به
منظور ایجاد زیرساخت برای سرمایهگذاریهای
جدید و رفع مشکل تامین برق صنایع و بهبود
وضعیت روشنایی شهرک صنعت ی اسفراین در
حال اجراست .در این بازدید مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی استان ،فرماندار اسفراین،
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای
اسالمی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان ،رئیس سازمان صمت و مدیر توزیع برق
استان نیز استاندار را همراهی کردند.

تالش برای حضور سازمان مدیریت برنامهریزی و فراخوان مدیران اجرایی
وحیدی با اشاره به اینکه  ۳۰۰روستای استان دارای تنش آبی هستند ،ادامه داد :افزایش
اعتبارات استانی که با پیگیری نمایندگان مجلس انجام شد با اولویت محرومیتزدایی،
راههای روستایی ،آب روستایی و افزایش اعتبارات هزینهای دستگاههاست.
وی با تاکید بر اهمیت تکمیل محور میامی به جاجرم ،بیان کرد :از کل این محور حدود
 61کیلومتر باقی مانده است و باید با اعتباراتی که تخصیص پیدا میکند ،هرچه زودتر این
پروژه به بهرهبرداری برسد تا مردم بتوانند از این محور استفاده کنند.
وحیدی ادامه داد :نباید کار به علت کمبود اعتبارات معطل باقی بماند و برخی از پروژهها
نتوانیم به تعهدات ملی خود عمل کنیم که این مساله مورد قبول نیست و مدیران
باید در جذب اعتبارات اهتمام جدی داشته باشند که در حال حاضر  83میلیارد تومان
از اعتبارات این محور در حال جذب قطعی است .در حوزه راههای روستایی نیز جدیت
دستگاه مربوطه به خصوص اداره کل راهداری را میطلبد که کمترین جذب دستگاهها را
داشته است  .نماینده مرد م بجنورد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه مدیران
مربوطه باید پاسخگوی عملکرد خود در جذب صحیح اعتبارات باشند ،تصریح :هزینه کرد
اعتبارات باید براساس الویتهای استان باشد و مدیران باید به این موضوع دقت کنند
و دستگاههای بازرسی استان نیز روند قانونی جذب اعتبارات را رصد نمایند تا بیت المال
ذرهای مورد تعرض قرار نگیرد .وی در پایان تأکید کرد :برخی مدیران جذب اعتبارات را به
روزهای آخر گذاشتهاند که این موضوع با وجود کاستیها و مشکالت استان و پایین بودن
بسیاری از شاخصهای زیر ساختی نسبت به میانگین کشوری ،روند صحیح و دقت نظر را

محمدوحیدی نماینده مردم  ۵شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسالمی با
تاکید بر لزوم جذب قطعی کل اعتبارات تملک دارایی سال  ۹۹تا پایان تیر سال جاری ،گفت:
استان بهار بودجهای خوبی را آغاز کرده است و تمام تالش خود را برای جذب صد درصدی
اعتبارات  ۱۴۰۰، ۹۹خواهیم داشت.
محمد وحیدی ،در دیدار با مدیر کل برنامه و بودجه خراسان شمالی ،با اشاره به اینکه از
اعتبارات سال  ۱۴۰۰تا کنون  38درصد اعتبارات ابالغ شده بیان کرد :اعتبارات سال  ۱۴۰۰دو
و نیم برابر اعتبارات سال  ۹۹است که ابالغ اعتبارات  ۳۸درصدی سال  ۱۴۰۰در مرحله اول
برابر با مجموعه اعتبارات سال  ۹۹میباشد.
وی با تأکید بر اینکه بخشی از این اعتبارات در حوزههای عمرانی و تملک دارایی است،
اضافه کرد :از اعتبارات تملک سال  ۹۹تاکنون  ۷۰درصد جذب شده است و  ۳۰درصد باقی
مانده نیز در محله بررسی اسناد و جذب است که تا  ۲۰تیر تعیین تکلیف خواهد شد.
وحیدی با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات استانی عمرانی سال  ۱۹۱ ، ۹۹میلیارد و ۱۵۷
میلیون تومان بوده است ،تصریح کرد :دستگاههایی که تا  ۲۰تیر اعتبارات خود را جذب
نکنند اعتبارات آنان به سایر دستگاهها منتقل خواهد شد .البته عدم جذب اعتبارات
هر دستگاه نمره منفی مدیریتی آن دستگاه هم خواهد بود .نماینده مردم بجنورد در
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در سال  ۹۹اعتبارات توازن منطقهای آب فاضالب
استان  ۱۰۵میلیارد تومان بوده است ،ادامه داد :اعتبارات مذکور یک سوم اعتبارات توازن
استان است که نیاز است با این ظرفیت اعتبارات ،اولویتهای استان در نظر گرفته شود.

کاهش میدهند و باید پاسخگوی کوتاهی و قصور در این مورد باشند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در قصور و کوتاهی
مدیران در جذب اعتبارات مماشات نمیشود ،تاکید کرد :ذره ذره این اعتبارات برای رفع
کاستیها و نداشتههای استان ضروری است و عدم جذب آن در محرومیتهای هرچه
بیشتر استان تاثیر گذار خواهد بود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی:

مجوز کاوش باستانشناسی در تپه معصوم زاده بجنورد صادر شد

سرپرست ادار هکـ ــل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

خراسان شمالی از صدور مجوز برای برنامه فصل دوم کاوشهای
باستانشناسی در تپه معصوم زاده بجنورد از سوی پژوهشگاه
میراث فرهنگی و گردشگری کشور خبر داد.
ب ـ هگــزارش جــا مجــم علی مستوفیان بــا اعــام ایــن خبر اظـهــار کــرد:
«عملیات کــاوش از هفته آیـنــده و بــه سرپرستی زهــرا ل ــرزاده آغــاز
میشود».
سرپرست ادار هکـ ــل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراسان شمالی عنوان کرد« :فصل دوم کاوشهای باستانشناسی
معصوم زاده بهمنظور تکمیل مطالعات باستانشناسی این
محدوده انجام میشود ».مستوفیان ابراز امیدواری کرد« :با تداوم
پژوهشهای بلندمدت ،توان بالقوهای که حیات پایدار این محوطه
تاریخی را تضمین میکند ،شناسایی کنیم و بــرای حفظ اصالت و

ارزشهای اقتصادی ،تاریخی و فرهنگی مردم بهکارگیریم».
او افــزود« :دور جدید مطالعات جامع باستانشناختی در محوطه
معصومزاده با هدف گاهنگاری ،روند شکلگیری و گسترش محوطه
بهعنوان یک واحد استقراری شهری و رابطه طبیعی و تاریخی آن با
شهر و جلگه امــروز بجنورد در پاییز سال گذشته و به سرپرستی
زهرا لرزاده انجام شد ».او گفت« :حاصل کاوشها که در مجموع در
چهار ترانشه انجام شد ،عالوه بر آنکه گاهنگاری و نحوه شکلگیری
و ساختار الیههای فرهنگی محوطه را بر ما آشکار کرد ،منجر به یافتن
فضاهای زیستی و صنعتی در بخشهای شمالی و جنوبی محوطه
شد ».سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراسان شمالی تصریح کرد« :بر اساس یافتههای تاکنون در کاوش،
به نظر میرسید که این استقرار شهری از رونــق زیــادی بهویژه در

سدههای  ۵و  ۶هجری برخوردار بوده ،تنوع و تراکم انواع یافتههای
سفالی و غیر سفالی که در فضاهای صنعتی و زیستی یافت شده
نیز خود نشان دیگری از رونق این استقرار شهری در دوره سلجوقی
بــوده اس ــت ».مستوفیان اش ــارهای نیز به طــرح توسعه امــامــزاده
سیدعباس(ع) بجنورد داشت و اظهار کرد« :اجرای این طرح فرصتی
شد تا پس از چندین سال موضوع مالکان تپه معصومزاده نیز
موردتوجه قرار بگیرد و اقدامات خوبی در راستای تعیین تکلیف این
موضوع در حال انجام است».
نکــه بناست بــا حــل ایــن مشکل ،فضای در اختیار
او بــا بیان ایـ 
گرفتهشده بهعنوان فضای بــاز فرهنگی و تقویت هویت شهری
مورداستفاده قرار بگیرد ،افزود« :تپه معصومزاده بجنورد با شماره
 ۷۰۸در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است».

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

خراسان شمالی  1000دوز واکسن ایرانی کرونا دریافت کرد
ݢݢمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی از دریافت یک هزار دوز واکسن ایرانی کرونا در
استان خبر داد و گفت :این تعداد واکسن در مرحله
دوم واکسیناسیون استفاده خواهد شد.
به گزارش جامجم افشین دلشاد اظهار داشت :این
تعداد واکسن ایرانی برای تزریق به مجریان انتخابات ۲۸
خرداد اختصاص یافته بود اما موفق به تزریق آن در این
بازه زمانی نشدیم .وی با بیان تاکنون ۴۰هزار دوز واکسن
کرونا برای استان دریافت شده است ،گفت :دیروز نیز با
دریافت  ۶هزار واکسن در خراسان شمالی ،نوبت دوم
واکسیناسیون آغاز شده است.وی یادآور شد :کسانی
که دوز اول را دریافت کردهاند هیچ گونه نگرانی برای

ترزیق دوز دوم نداشته باشند زیرا همکاران بهداشتی
از طریق پیامک یا تماس تلفنی ،زمان و مکان مراجعه
را اعالم میکنند .بر اساس سند ملی واکسیناسیون
کووید  ۱۹مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا ،چهار فاز
برای تزریق واکسن کرونا در نظر گرفته شده که هر کدام
از این مراحل شامل گروههای مختلف میشود.فاز
اول واکسیناسیون کرونا شامل کارکنان خط اول ارائه
خدمت به بیماران مبتال به کووید  ۱۹است که در معرض
خطر باالی ابتال و انتقال عفونت به سایر اعضای جامعه
قرار دارند.فاز دوم واکسیناسیون کرونا مربوط به دو زیر
گروه میشود .زیر گروه اول شامل افراد مسن به ترتیب
باالی  ۸۰سال ،باالی  ۷۵سال ،باالی  ۷۰سال و باالی ۶۵

برخورد خونین با تریلر  3کشته بر جای گذاشت
ݢفــرمــانــده انتظامی اس ـتــان از
برخورد یک دستگاه خودروی
ســواری ساینا با یک دستگاه
تریلی و کشته شدن  ۳نفر در
این حادثه خبر داد.
ب ـ ـ ـ ــه گـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارش جـ ـ ــا مجـ ـ ــم
سردار"سعید مطهری زاده "در
بیان جزئیات ایــن خبر اظهار
داشـ ـ ــت :در پ ــی اع ـ ــام مــرکــز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر
وقوع یک فقره تصادف در محور " شیروان -بجنورد " بالفاصله تیم گشت پلیس راه به همراه
عوامل اورژانــس و گشت انتظامی به محل حادثه اعــزام شدند .وی با اشــاره به اینکه شدت
حادثه به حدی بود که راننده و  ۲سرنشین خودروی سواری ساینا در دم فوت میکنند ،افزود:
کارشناسان علت این حادثهها را عدم توجه به جلو از سوی راننده سواری ساینا به علت خستگی
و خواب آلودگی ،اعالم کردند .فرمانده انتظامی خراسان شمالی در پایان از شهروندان و رانندگان
عزیز خواست تا با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از انحراف به چپ و تغییر ناگهانی مسیر و
سبقتهای غیر مجاز جدا خودداری کنند.
واژگونی سمند مسافرکش
سرپرست پلیس راه استان از وقوع یک مورد واژگونی سمند مسافرکش بایک کشته و  ۴نفر
مجروح در فاروج خبر داد.
به گزارش جامجم سرهنگ"محمدرضا قهرمان نژاد" با اعالم جزئیات این خبر اظهار داشت :در
پی اعالم خبر واژگونی یک دستگاه سمند مسافرکش در فرعی "یام" شهرستان فاروج ،بالفاصله
کارشناسان پلیس راه به همراه گشت انتظامی و اورژانس به محل مورد نظر اعزام شدند .وی با
اشاره به اینکه در این حادثه یکی از سرنشینان در دم فوت و  ۴نفر دیگر نیز مجروح که توسط
اورژانس به بیمارستان منتقل شدند ،افزود :علت وقوع این حادثه عدم توجه به جلو اعالم شده
است .سرپرست پلیس راه خراسان شمالی با بیان اینکه توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و
رانندگی به صورت مستمر توصیه شده و انتظار میرود تا شهروندان و رانندگان عزیز قوانین و
مقررات را رعایت کرده تا شاهد اینگونه موارد نباشیم.

سال است که تزریق به این گروهها در حال انجام است.
زیر گروه دوم در فاز دوم واکسیناسیون کرونا ،شامل
افراد با بیماریها و شرایط زمینهای پر ریسک  ۱۶تا ۶۴
سال بر اساس آنالیز ریسک بر اساس راهنمای تعیین
شدت ریسک که توسط کمیته فنی کرونا تهیه و به
روز خواهد شد .فاز سوم واکسیناسیون کرونا شامل
سه زیر گروه میشود .زیر گروه اول مربوط به افراد
ساکن در مراکز نگهداری جمعی مانند افراد ساکن در
زندانها ،سربازان و نظامیان ساکن در آسایشگاههای
شبانه روزی ،افراد ساکن در مراکز نگهداری کودکان بی
سرپرست ،افراد ساکن در گرمخانهها ،مهاجران ساکن
در کمپهای رسمی ،مددجویان ساکن در کمپهای

ترک اعتیاد است.زیر گروه دوم نیز سایر پرسنل ارائه
خدمت ضروری برای جامعه است و زیر گروه سوم در
فاز سوم واکسیناسیون کرونا نیز شامل افراد  ۵۵تا ۶۴
سال است.فاز چهارم واکسیناسیون کرونا نیز شامل
سایر افراد جامعه بر اساس اولویت سنی خواهد بود.
بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،
تاکنون بیش از  ۳۰هزار نفر در این استان واکسن
کرونا دریافت کردهاند که بر اساس اولویت ،تزریق
این واکسن ادامه دارد.براساس آمار رسمی ،خراسان
شمالی از اسفند  ۹۸وارد همه گیری ویروس کرونا شد
و از فرودین امسال نیز با روند افزایشی آمار بیماران
کووید  ۱۹در بیمارستانها وارد فاز چهارم این بیماری

دستگیری  2قاتل فراری درعملیات ویژه پلیس
جانشینفرماندهانتظامیاستاناز دستگیریدونفر قاتل
فراری توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان خبر داد.
به گزارش جامجم سرهنگ محمد غالمی با اعالم جزئیات
این خبر اظهار داشت :در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری
دستهجمعیدر یکیاز خیابانهایشهر بجنورد،بالفاصله
کــارآ گــاهــان پلیس آگاهی به همراه عوامل اورژان ــس در
محل حاضر شدند .وی با اشاره به اینکه در این درگیری
یکی از شهروندان به علت شدت جراحات وارده ناشی
از برخورد تیر یک قبضه سالح شکاری به قتل میرسد،
افزود :متهمان به محض رویت ماموران از محل متواری
مـ یشــونــد .جانشین فرمانده انتظامی اسـتــان بــا بیان
اینکه با توجه به اهمیت موضوع کارآگاهان پلیس آگاهی
بالفاصله اقدامات فنی و پلیسی را برای دستگیری عامالن

جنایت آغاز میکنند ،تصریح کرد :با تالش کارآگاهان یکی
از متهمان که قصد خــروج از استان را داشــت با اقــدام
به موقع دستگیر و به مقر پلیس آگاهی استان منتقل
میشود .سرهنگ غالمی با اشاره به اینکه متهم ردیف

شد ،به طوری که هم اکنون حدود  ۵۰درصد از تختهای
بیمارستانی ویژه بیماران کووید  ۱۹در اشغال این
بیماران قرار دارد .از ابتدای شروع ویروس کرونا تاکنون
بیش از هزار و  ۲۰۰بیمار کووید  ۱۹در بیمارستانهای این
استان جان خود را از دست دادهاند.

حوادث
دوم نیز با هوشیاری و تالش مستمر
کارآگاهان دستگیر شد ،خاطر نشان
کرد :متهمان در بازجوییهای انجام
شده به قتل این فرد اعتراف و علت این نزاع و درگیری را
مشکالت خانوادگی عنوان داشتند .جانشین فرمانده
انتظامی استان با بیان اینکه هر دو متهم بعد از تشکیل
پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی
شدند ،خاطر نشان کرد :پلیس با مخالن نظم و امنیت
با قدرت برخورد خواهد کرد و انتظار ما از شهروندان عزیز
این است که ضمن باالبردن آستانه صبر و تحمل خود
در مواجه با مشکالت ،در صــورت اطــاع از هرگونه مورد
مشکوک بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی  ۱۱۰به
پلیس اطالع دهند.

کشف خودروی سرقتی در مانه و سملقان
فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از كشف یک
دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵سرقتی در این شهرستان خبر
داد.
به گــزارش جامجم سرهنگ "مهدی مهران فر" در بیان
جزئیات ایــن خبر گفت :در پی اعــام مرکز پیام مبنی بر
سرقت یــک دستگاه خ ــودروی پــژو  ۴۰۵در شهرستان
فاروج و تردد خودرو به سمت شهرستان مانه و سملقان،
موضوع با جدیت در دستور كار مأموران این فرماندهی
قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران پاسگاه انتظامی "چمن بید"
پس از اطالع از موضوع اقدام به کنترل خودروهای عبوری

کــردنــد ،اف ــزود :پس از مدتی خ ــودروی مــورد نظر توسط
ماموران روئیت و با هماهنگی مقام قضائی خودرو متوقف
شد .فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان با بیان
اینکه ســارق خــودرو به محض روئیت ماموران از محل
متواری میشود ،تصریح کرد :سارق با هوشیاری ماموران
شناسایی شده و اقدامات پلیسی برای دستگیری این
فرد ادامه دارد .سرهنگ مهران فر با بیان اینکه خودروی
مسروقه بعد از انتقال به مقر انتظامی با هماهنگی انجام
شــده به مالباخته تحویل داده شــد ،خاطر نشان کرد:
شهروندان با نصب تجهیزات ایمنی و پــارک خــودرو در
مکانهای مطمئن از به سرقت رفتن وسایل نقلیه خود

پیشگیری کرده و همواره در صورت اطالع از هرگونه مورد
مشکوک بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی  ۱۱۰به
پلیساطالعدهند.

