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: استاندار
سهم استان از انتقال آب دریای عمان به شرق کشور مشخص شود
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درگذر پرشتاب رشد و توسعه شهرها، تغییر شیوه های مدیریت 
که  است  گریزناپذیر  ضرورت  یک  به عنوان  قدیمی  حاکمیت  و 
الزامات شهری را در هوشمندسازی مطرح می کند. شهرداری ها 
به واسطه ارتباط و جایگاه خاصی که در تشکیالت شهری بر عهده 
دارند، از یک سو نیازمند توسعه خدمات شهری به مردم هستند 
و از سوی دیگر برای رفع معضالت رایج شهری ازجمله مدیریت 
غیرضروری  ترددهای  حذف  و  زیستی  آلودگی های  ترافیک، 
شهروندان نیازمند توسعه خدمات الکترونیک اند و این مهم در 
سایه دانش تخصصی و حرفه ای صاحب نظرانی حاصل می شود 
که درک عمیق و دقیقی از نیازهای مدیریت شهری دارند و ماهیت 
شدن  الکترونیکی  تحقق  می کنند.   درک  را  شهرداری  خدمات 
و  الوصول  سهل   و  قابل دسترس  خدمات  می تواند  شهرداری 
سریع را با تکیه بر فن آوری ارتباطات و اطالعات در کمال شفافیت 
و امنیت باال به شهروندان ارائه کند. امیدواریم توانسته باشیم 
هماهنگ با رشد مدرن شهری، زیرساخت های الزم با این توسعه 
و هرروز شاهد  قرار دهیم  گرانقدرمان  را در خدمت شهروندان 

رشد بیشتر خدمات الکترونیک شهرداری باشیم. 
هادی زارعی، شهردار بجنورد

همزمان با سالروز میالد مولی امام علی )ع( و با حضور ریاست و 
برخی از اعضای شورای اسالمی شهر و اصحاب رسانه، طی آیینی 
شهر  تحقق  دورنمای  که  شهرداری  الکترونیکی  نرم افزارهای  از 
هوشمند و حذف مراجعات حضوری و انجام دستی امور است، 

رونمایی شد.
پیشگام بودن شهرداری بجنورد در استفاده از نرم افزار هوشمند، 
و  کشور  کل  شهرداری های  بین  از  عمرانی  پروژه های  طراحی 
دستگاه های اجرایی نقطه عطف این مراسم بود که نشان از اراده 
دارد.  شهر  در  ساختاری  تحول  ایجاد  به  شهری  مدیریت  باالی 
مهندس زارعی شهردار جوان و خوش فکر شهر بجنورد در رابطه 
بر  کرونا  که بیماری  گذشته  گفت: طی یک سال  با این موضوع 

جامعه سایه انداخت، هرگز این حجم کار را هم متصور نبودیم اما 
به مدد ظرفیت باالی همکاران خوب و کار بلد شهرداری توانستیم 
به موفقیت هایی برسیم که در نوع خود بی نظیر است. وی گفت: 
هرسال هزار پرونده توافق امالک داریم که شیوه کنترل دستی 
می کرد  شهرداری  اموال  متوجه  را  زیادی  زیان های  آن  سنتی  و 
.شهردار بجنورد یادآور شد: در استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه 
استاندارد  از  که  هستیم  کشور  درکل  شهرداری  اولین  عمرانی، 
جهانی با امتیاز بومی سازی شده منطقه ای بهره می بریم و این 
پیگیری  و  شهر  اسالمی  شورای  حمایت های  مدیون  را  افتخار 
تیم  و  روستایی  مهندس  بویژه  مجموعه  خوب  همکاران 

همراهشان در اداره فن آوری و اطالعات شهرداری می دانم.
زارعی با ذکر این که سال گذشته طی ابالغی سه شهرداری )بجنورد 
شهرداری  طرح  اجرای  پایلوت  به عنوان  شیروان(   – اسفراین   –
تأمین  به  ملزم  دستورالعملی  طی  و  شدند  برگزیده  هوشمند 
شهرداری  کرد:  اضافه  شدند،  طرح  این  تحقق  زیرساخت های 
بجنورد اولین پیش نیازهای تحقق طرح شهر هوشمند را در ادامه 
کرد:  کار خود قرار داد. وی بیان  الکترونیکی در دستور  خدمات 
اجرای فیبر نوری و حذف سیستم کابلی، تکمیل ممیزی امالک و 
سیستمی کردن تمام اطالعات ملکی شهر از جمله اقداماتی بود 
که با تکیه بر دانش و تخصص همکاران مان و به کمک سیستم 
هوشمند اطالعاتی انجام شد تا زمینه ارائه خدمات الکترونیکی 
نرم افزار  و  اداری  اتوماسیون  به  این  پیش  از  تا  که  را  شهرداری 

شهرسازی به شکل محدود موجود بود توسعه بخشد.
شهرداری ها  سیستمی کردن  هدف  بجنورد،  شهردار  گفته  به   
به  فراگیر  خدمات  تا  است  سازمانی  کارایی  و  بهره وری  افزایش 

شهروندان را به صورت متمرکز ارائه دهد.
یک گام به سوی تحقق شهر الکترونیک در بجنورد

از  تشکر  با  نیز  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  جباری 
تالش های مجموعه شهرداری در تحقق شهرداری الکترونیک، 
گفت: آرزوی ما تحقق شهر الکترونیک است که تکریم مراجعان 
محسوب می شود و در تغییر مدیران می توان امیدوار بود اسناد 

و پیشینه شهرداری وابسته به فرد نبوده و سرمایه و داشته های 
حضرت  میالد  تقارن  گفت:  جباری  نیفتد.  مخاطره  به  شهرداری 
علی )ع( با این مراسم را به فال نیک گرفته و از همه مردان بزرگ 
شهرداری که در تحقق این هدف همکاری داشتند، سپاسگزاریم.
تجلیل از مدیرارتباطات شهرداری بجنورد در حاشیه رونمایی از 

نرم افزارهای الکترونیکی شهرداری
الکترونیکی  نرم افزارهای  از  معرفی  و  رونمایی  آیین  حاشیه  در 
شهرداری، مهندس زارعی با تقدیم لوح از پنج دهه فعالیت هنری 

آقای جمشید داورپناه تقدیر کرد.
هنرمندان  جمع  از  داورپناه  استاد  شدن  برگزیده  گفت:  زارعی 
پیشکسوت تئاتر کشور و تقدیر ایشان از سوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در جشنواره ملی تئاتر فجر افتخاری است که برای 
اولین بار در شهر بجنورد رخ داده و به واسطه این رخداد به خود 

می بالیم. 
استاد  تکیه کالم  این  امیدواریم  کرد:  اضافه  بجنورد  شهردار 
آدم است" را همه ما سرلوحه  داورپناه که "نقش من از آدمیت 
استاد  بهمن ،   20 است  گفتنی  دهیم.  قرار  اعمالمان  و  افکار 
جمشید داورپناه به عنوان یکی از چهار برگزیده در جشنواره ملی 
تئاتر بین المللی فجر مورد تقدیر قرار گرفت. معرفی وی به عنوان 
کارگردان، مؤلف؛ بازیگر، نوازنده، طراح بازیگر و اجرا با مدیریت بر 
گروه هنری میالد با بیشترین جوایز در دوران فعالیت این گروه 
هنری که در تئاتر شهرستان به یادگار مانده است، در جشنواره 
ملی تئاتر فجر افتخاری است که به گفته استاد داورپناه تقدیم 
با فرهنگ این مرزوبوم شد. جباری ریاست  محضر شهروندان 
شورای اسالمی شهر نیز با تقدیر از این حرکت فرهنگی شهردار 
بجنورد گفت: گروه هنری میالد به مدیریت استاد داورپناه یکی 
از رخدادهای ماندگار در عرصه هنر و نمایش این منطقه است و 
امیدواریم به دعوت چندین باره مسئوالن و مدیران از بازگشت 
استاد به عرصه تئاتر و آموزش جوانان این خطه پاسخ بگیریم و 
شاهد اجرای آثار ماندگاری از ایشان در ادامه خدمت به هنر شهر 

بجنورد باشیم.

)برای   )PMBOK( عمرانی  پروژه های  طراحی  هوشمند  نرم افزار 
:) اولین بار در تاریخ شهرداری ها و دستگاه های اجرایی در کشور

- اجرای بهینه مدیریت اعم از فرایند سازی 
-  پیاده سازی و اجرای پروژه های عمرانی بر اساس استانداردهای 

علمی وجهانی 
-  امکان مدیریت دانش و مستندسازی فنی 

- گزارش گیری و تحلیل پروژه و داشبورد مدیریت تحلیل آن 
 سامانه میز خدمت الکترونیک :

- فرایندهای سازمان سیما و منظر شهری با 7 خدمت
- فرایندهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با 9 خدمت

- فرایند سازمان آرامستان 
مناطق  ستاد  بین  )اتصال  نوری  فیبر  پروژه  اجرای  از  رونمایی 

شهرداری ( در 4000 متر
بانک جامع اطالعات امالک شهرداری 

 نرم افزار کارشناس ارزیاب امالک
سامانه نام گذاری معابر 

نسخه جدید پورتال 
طراحی و اجرای پایگاه اطالع رسانی شهرداری ) اولین بار (

با کاربست سامانه های هوشمند در شهرداری بجنورد، می توان 
غیرضروری  سفرهای  و  شهروندی  مراجعات  حجم  بود  امیدوار 

حذف شود.
کارایی فضاهای نرم افزاری شهری تحت وب است و با داده محور 
کردن مدیریت شهری می توان در انتظار سایر تحوالت دیجیتالی 

در شهرداری بود.
در  آن  به  رسیدن  دنبال  به  بجنورد  شهرداری  که  هدفی 
هوشمند  سازی شهر و الکترونیکی کردن مدیریت شهری با شعار 
»شهرداری الکترونیک و بجنورد - شهر هوشمند« است که با ارائه 

این خدمات، یک گام در مسیر تحقق به پیش رفت.

پیشگامی در بجنورد  رقم می خورد
اولین شهرداری و نهاد اجرایی کشور در استفاده از نرم افزار استاندارد جهانی

رونمایی از نرم افزارهای الکترونیکی شهرداری بجنورد

خدمات شهرداری بجنورد در تحقق هوشمند سازی 
شهر و حذف فرایندهای دستی: 

برگشت ۲۰۰۰ میلیارد تومان به 
حساب فرهنگیان در سال ۱۴۰۰

محدودیت های کرونایی، نظافت 
مبلمان پارک ها را تشدید کرد

آغاز جشن نیکوکاری
 با شعار

 »عیدی برای همه« 
2

24

دیدار مدیران بنیاد مسکن استان
 با فرماندار شیروان

2

شهردار بجنورد:

  مرخصی کارکنان شهرداری بجنورد 
در اسفند 99 لغو شد

43

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان هشدار داد؛

15 واحد مسکونی روستای  تخلیه 
اسپیدان

مدیر کل کمیته  امداد  خراسان شمالی اعالم کرد؛

معاون شهردار بجنورد:نماینده مجلس شورای اسالمی:

بجنورد  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
تشدید نظافت و ضدعفونی مبلمان پارک ها و 
بوستان های شهر را از سری فعالیت های ستاد نوروزی 
موج  شیوع  خطر  دلیل  به  گفت:  و  برشمرد  شهرداری 
و  شستشو  نظافت،  عملیات  کرونا،  به  ابتال  جدید 

ضدعفونی مبلمان پارک ها را تشدید کردیم.

پرتاژ ر
 

4

؛ در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

کارتونیست بجنوردی 
خوش درخشید



معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد تشدید نظافت و 
ضدعفونی مبلمان پارک ها و بوستان های شهر را از سری 
گفت:  و  برشمرد  شهرداری  نوروزی  ستاد  فعالیت های 
کرونا، عملیات  به  ابتال  به دلیل خطر شیوع موج جدید 
نظافت، شستشو و ضدعفونی مبلمان پارک ها را تشدید 

کردیم.
دلیل  به  اگرچه  گفت:  شادکام  جام جم  گزارش  به 
در  تردد  بودن  مسدود  شاهد  کرونایی،  محدودیت های 
و  حفاظ  فاقد  که  محالتی  پارک  اما  هستیم،  بوستان ها 
در ورودی هستند و تردد شهروندان در آنها بدون هیچ 

منعی انجام می شود، نیازمند توجه بیشتر به ضدعفونی 
مبلمان هستیم تا خطر ابتال را کاهش دهیم. وی افزود: 
و  شوینده  مواد  با  بهداشتی  سرویس های  شستشوی 
نظارت بر مسدود بودن آنها، ضدعفونی مبلمان پارک ها 
و شستشو با آب و صابون، شستشوی المان های پارکی 

و معابر آن نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار 
داریم. شادکام گفت: امیدواریم شهروندان ما نسبت به 
رعایت نکات بهداشتی و جدی شمردن خطر موج چهارم 
ابتال به کرونا، همچنان شرایط محدودیت ها را تحمل کنند 

تا ان شا اهلل از این خطر عبور کنیم.
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محدود یت های کرونایی نظافت مبلمان پارک ها را تشدید کرد

اجتماعی

پزشکی  علوم  و  شهرداری  مشارکت  با 

صورت گرفت؛

انجام   تست کرونا برای مددجویان 
سرای مهر شهرداری 

پزشکی  علوم  سازمان  با  شهرداری  مشارکت 
کرونا برای  ابتال به  برای انجام تست سنجش 
شهرداری  مهر  سرای  در  مستقر  متکدیان 

انجام شد.
شهری  خدمات  معاون  جام جم  گزارش  به 
شهری،  معابر  ساماندهی  ح  طر در  گفت: 
انتقال  و  شهر  سطح  از  متکدیان  آوری  جمع 
که  است  وظایفی  از  بخشی  مهر  سرای  به 
به  افزود:  شادکام  هستیم.  آن  انجام  درحال 
و  شهر  در  متکدیان  تردد  از  جلوگیری  منظور 
از  فراوانی  امکانات  آنها،  فعالیت  از  ممانعت 
جمله سیستم گرمایشی و اسکان مناسب و 
تغذیه در سرای مهر را در اختیاراین افراد قرار 
 ، مهر سرای  به  انتقال  محض  به  و  می دهیم 
قرنطینه  و  البسه  تعویض  و  استحمام  ابتدا 
اولیه  پایش  از  بعد  تا  می کنیم  اجرا  را  اولیه 
برای  مخاطره ای  افراد،  سالمت  تشخیص  و 

سایر افراد در این مرکز ایجاد نشود.
مهندس  تاکید  به  بنا  داد:  ادامه  شادکام 
اقشار  همه  تکریم  برای  محترم  شهردار  زارعی 
شهروندی و برخورداری از حقوق برابر شهری، 
نظارت بر سرای مهر را در کیفیت ارائه خدمات 
نظارت های  طی  که  داریم  کار  دستور  در 
این  در  خدماتمان  ارائه  سطح  شده،  انجام 
شامل  را  افراد  رضایت  و  است  مطلوب  مرکز 

می شود.
وی به اجرای تست سنجش ابتال به کرونا نیز 
علوم  سازمان  مشارکت  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  اداری  کادر  ابتالی  سنجش  ح  طر پزشکی، 
مددجویان مستقر در سرای مهر را اجرا کردیم 
ابتال مشاهده شد، بالفاصله  از  اگر مواردی  تا 
شرایط مناسب درمانی و قرنطینه افراد را اجرا 

کنیم.

شهردار  و  شهرداری  مدیران  حضور  با 

بجنورد؛ 

رونمایی  آب  روی  نمایش  پروژه 
شد 

پروژه  از  رونمایی  حاشیه  در  بجنورد  شهردار 
به  متاسفانه  امسال  گفت:  اسکرین  واتر 
دلیل محدودیت های کرونایی همه پروژه های 
باید  که  آنگونه  و  ماند  مغفول  شهرداری 
و  شهروندان  حضور  موقعیت  از  نتوانستیم 

نوید خدمات شهرداری بهره ببریم.
زارعی  بجنورد:  جام جم   - ابراهیمی  اسد 
واتراسکرین  پروژه  اجرای  گفت:  ادامه  در 
)نمایش تصویر سه بعدی بر صفحه ای از آب( 
نمایشی  پروژه های مدرن  از  نوع خود یکی  در 
محسوب می شود که اجرای آن در تاریخ شهر 
آن در نظر  بجنورد بی سابقه است و با اجرای 
ایام  در  شهروندان  دغدغه  از  بخشی  داشتیم 
کرونا را با ایجاد فضایی زیبا و بدیع مرتفع کرده 
در  شادابی  و  نشاط  روحیه  ارتقای  باعث  و 

شهروندانمان شویم.
پارک  استخر  در  پروژه  این  اجرای  گفت:  زارعی 
که  این  بر  تا عالوه  اجرا شد  شهربازی بجنورد 
نمای چند بعدی آن از فاصله دور قابل رویت 
آن  تماشای  برای  شهروندان  حضور  باشد، 
گذاری  فاصله  و  محدودیت ها  مشمول  نیز 
پارک  این  ظرفیت  از  استفاده  با  اجتماعی 
باشد. شهردار گفت: در این پروژه از فیلم های 
محلی،  فولکلور  موسیقی  از  اعم  منتخب 
بهره  سنتی  موسیقی  و  شهروندی  پیام های 
از  شهروندان مان  داریم  یقین  و  برد  خواهیم 

اجرای آن استقبال خواهند کرد.
شهر  اسالمی  شورای  حمایت های  از  شهردار 
آن تقدیر  در روند اجرای پروژه تا نهایی شدن 
شورای  محترم  اعضای  این که  گفت:  و  کرد 
در  و  شهرداری  با  همراهی  در  شهر  اسالمی 
در  امکاناتی  هر  از  شهروندان  به  خدمت 
باشند،  داشته  را  بهره وری  بهترین  تا  تالشند 
یک امتیاز خوب برای شهروندان و شهرداری 

محسوب می شود.

خبر

اقتصادی

مدیــرکل و معاونــان بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان بــا حضــور در فرمانــداری 
شهرستان با "ذوالفقاری" سرپرست فرمانداری شیروان دیدار و گفتگو کردند .

بــه گــزارش جام جــم در ایــن دیــدار فرمانــدار شــیروان بــا اشــاره بــه رضایــت مجموعــه 
اســتان از عملکرد بنیاد مســکن گفت : بنیاد مســکن از نهادهای زیر نظــر مقام معظم 
رهبری همــواره مایــه افتخــار بــوده و خدمــات آن در عمــران و آبادانــی روســتاها ، اجرای 
ح های هادی ، ساخت مسکن برای قشــر محروم و متوسط جامعه ملموس است و  طر

جای تقدیر و تشکر دارد .
وی اضافــه کــرد: در شهرســتان شــیروان نیز بنیــاد مســکن را کامــال در کنــار فرمانداری 

می بینیم .
ح اقــدام ملــی در شهرســتان را از  در ایــن دیــدار مدیــرکل بنیــاد مســکن نیــز اجــرای طــر
ح ، هــدف نهایــی مــردم  اولویت هــای ویــژه فعلــی خوانــد و گفــت : در شــیوه اجــرای طــر

هستند و باید مدلی پیاده شود که مورد رضایت مردم باشد. 
وی اضافه کرد: در چند ســال اخیر ۱۸ هزار مســکن ساخته شــده که بخش اعظم آن در 

حوادث سیل و زلزله بوده که تبدیل به فرصت شد.
وی با اشــاره به پیگیری هــای مجدانــه اســتاندار در ســیل 9۸ حضــور چندبــاره در بنیاد 
مســکن کشــور و ارتباط مســتمر با مســئوالن را باعث اختصــاص  ۶ هــزار و ۵00 واحد در 

سال گذشته خواند که فرصت بسیار خوبی برای استان بود.
مدیرکل بنیاد مســکن در ادامه با اشــاره به آغاز پنج هــزار واحد از ۱0هزار واحد مســکن 
ح اتــرک گفــت : بــرای تــک تــک واحدهــا پــای کاریــم و در ایــن راه همچنان  روســتایی طر

نیازمند کمک نمایندگان محترم ، فرمانداران و بخشداران هستیم .
محمدی در ادامه گفت: در ســاخت مســکن محرومان تــا کنون 2۵00 پرونده تشــکیل 
و به بانک ها ارســال شــده که از ایــن میــزان2۱00 پرونده منجر بــه انعقاد قرارداد شــده و 

بیش از 2هزار واحد پی کنی شده اند .
در ادامــه ایــن جلســه در خصــوص برنامه هــای عمرانــی روســتاهای گلیــان، بازنگــری 
ح هــای پالکانلــو ، زیدر ، چلــو و ...  ح های هادی روســتاها ، ســمت توســعه خانلق، طر طر

بحث و برنامه ریزی شد.

دیدار مدیران بنیاد مسکن استان با فرماندار شیروان

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
زمستانه  ح  طر آغاز  به  اشاره  با  شمالی  خراسان  اسالمی 
پذیرای  استان  کتابفروشی  هشت  گفت،  اسفند  از  کتاب 

دوستداران فرهنگ کتابخوانی خواهند بود.
رضا رضایی اظهار داشت: سقف خرید برای هر خریدار در 
ح پاییزه 2 میلیون ریال  ح زمستانه کتاب 99، همچون طر طر
ح از 2۵ درصد یارانه  است و خریداران می توانند در این طر
خرید کتاب نیز بهره مند شوند. وی گفت: کتابفروشی های 
کتاب  شهر  حاتمی،  بجنورد،  کتاب  پاتوق  سبز،  »اندیشه 
و  عضدی  کتابسرای  دانش،  پیام  گوتنبرگ،  بجنورد، 

در  آشخانه  و  بجنورد  شهرستان های  از   » کتاب  کوچه 
مشارکت  و  کرده  نام  ثبت  امسال  کتاب  زمستانه  ح  طر
پروتکل های  رعایت  منظور  به  داشت:  اظهار  وی  دارند. 
و  کرونا  ویروس  گسترش  و  شیوع  شرایط  در  بهداشتی 
نیز  غیرحضوری  خریدهای  اجتماعی،  فاصله گذاری  رعایت 
ح با ثبت اطالعات مربوطه در پنل از سوی  در قالب این طر
با  افزود:  رضایی  می شود.  داده  پوشش  کتابفروشی ها 
ح زمستانه کتاب و پرداخت یارانه از سوی وزارت  اجرای طر
فرهنگ و ارشاد اسالمی، عالوه بر حمایت از صنعت نشر و 
کتابفروشی های استان که در دوران شیوع کرونا دچار رکود 

کتابخوانی  فرهنگ  گسترش  شاهد  شدند،  کار  و  کسب 
در بین خانواده ها نیز خواهیم بود.  وی با تاکید بر این که 
چاپی  کتاب های  شامل  تنها  ح  طر این  در  تخفیف  ارائه 
است و سایر کاالهای فرهنگی عرضه شده در کتابفروشی 
شرکت  کننده  کتابفروشی های  گفت:  نمی شود،  شامل  را 
ح تا زمان به اتمام رسیدن یارانه اختصاصی ملزم به  در طر
ح  ارائه تخفیف به مشتریان هستند. یادآوری می شود، طر
زمستانه کتاب از 9 اسفند آغاز و تا تاریخ ۱۶ همین ماه به 
خراسان  در  کتابفروشی   27 دارد.   ادامه  هفته  یک  مدت 

شمالی مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی 
شرایط  در  تهران  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  این که  به  اشاره  با 
»هنرمندان  گفت:  زد،  رقم  حوزه  این  در  را  تازه  و  نو  تجربه ای  کرونا 
صنایع دستی و بخش خصوصی گردشگری استان با حضور خود از 

این نمایشگاه و تجربه متفاوت استقبال کردند.«
در  ما  »رویکرد  کرد:  اظهار  یزدان پناه  حبیب  جام جم  گزارش  به 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی که از پنجم تا هشتم اسفند 
در تهران برگزار شد، معرفی توانمندی های بخش خصوصی در حوزه 

که در چندین  نیز تولیدات صنایع دستی استان بود  گردشگری و 
غرفه ارائه شد.«

وی افزود: »در حاشیه این نمایشگاه نیز چندین برنامه مختلف برای 
صدا و سیما در راستای معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی 
حضور  با  و...  محلی  غذاهای  اقوام،  و  فولکلوریک  فرهنگ  استان، 
هنرمندان و صنعتگران استان و نیز کارشناسان میراث فرهنگی و 
گردشگری ضبط شد که در ایام نوروز از شبکه های مختلف از جمله 

جام جم، امید و... پخش خواهد شد.«

چهار  تمام  در  که  شمالی  خراسان  اقلیمی  تنوع  این که  بیان  با  وی 
فصل سال دیدنی است از جمله مزیت های گردشگری این استان 
به شمار می رود، افزود: »این استان عالوه بر این که به تنوع اقلیم و 
طبیعت شهرت دارد، از وجود اقوام تات، کرد، کرمانج، ترک، ترکمن 
و بلوچ نیز بهره مند است.« مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان شمالی عنوان کرد: »وجود تنوع قومی در این 
سرزمین چنداقلیمی، سفره رنگینی از فرهنگ ها و هنرها در این دیار 
آفریده که در موسیقی غنی و صنایع دستی مردمان این خطه متجلی 

شده است.« 
وی عنوان کرد: »در سال جاری به دلیل شیوع کرونا، تمرکز بر آموزش 
که سبب  گرفت  قرار  کار  و فروش مجازی صنایع دستی در دستور 
کسب تجربه های موفقی در این زمینه شد و هنرمندان و صنعتگران 

بیشتری در این زمینه فعال شدند.«
یزدان پناه اظهار کرد: »حمایت از بخش خصوصی و افزایش ظرفیت 

اقامتی استان برای ایجاد بازار رقابتی و افزایش کیفیت خدمات و نیز 
برنامه های  از جمله اهم  ایجاد زمینه و تالش برای جذب گردشگر 
ماست و در دهه فجر امسال نیز یک هتل آپارتمان و یک هتل به 
بهره برداری رسید و بعد از عید نیز چهار هتل ۵ و ۳ ستاره در استان 

افتتاح می شود.«
خود  فعالیت های  با  استان  در  بوم گردی  »اقامتگاه های  افزود:  وی 
جذب  و  استان  معرفی  زمینه  در  خوبی  موفقیت های  توانستند 
گردشگر کسب کنند، موفقیت هایی که نتیجه  حضور فعال بخش 
خصوصی بود و به هر میزان این فعالیت ها افزایش یابد، می توانیم 
زمینه حضور بیشتری از گردشگران و توریست های داخلی و خارجی 

را فراهم کنیم که به نفع استان خواهد بود.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی 
عنوان کرد: »۶۳0 میلیارد تومان پروژه در حال ساخت در استان وجود 

دارد که قالب آن ها طی نیمه اول سال ۱400 به بهره برداری می رسد.«

استقبال هنرمندان خراسان شمالی از نمایشگاه 
بین المللی تهران

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در جمع نمازگزاران جمعه، 
با هدف آگاه سازی جامعه از فعالیت های کمیته امداد و ترغیب و 
تشویق نیکوکاران برای مشارکت در جشن نیکوکاری به سخنرانی 

پرداخت.
اعیاد  گرامیداشت  ضمن  راد  الهی  مجید  جام جم  گزارش  به 
قرار  به  )ع(  امیرالمومنین  سعادت  با  میالد  و  رجب  مبارک  ماه 
داشتن در آستانه سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
سال  آستانه  در  افزود:  و  کرد  اشاره  نیکوکاری  و  احسان  هفته  و 
»عیدی  شعار  با  نیکوکاری  جشن  گذشته  سنوات  همچون  نو 
به  استان  در  امسال  جشن  این  و  می شود  برگزار  همه«  برای 
مجازی  و  غیـرحضوری  صورت  به  کرونا  ویــروس  شیوع   دلیل 

است.
ح با هدف  وی به پویش "ایران مهربان" اشاره کرد و افزود: این طر
حمایت از ایتام و فرزندان محسنین آغاز شده و کارمندان با واریز 
مبلغی به صورت ماهانه، می توانند در حمایت از فرزندان یتیم و 

محسنین سهیم شوند.
وی با اشاره به ضرورت همراهی مردم در این پویش، اظهار کرد: اگر 
همه در اجرای این پویش همراه شوند، بخش زیادی از مشکالت 
تومان  هزار   700 به  آنان  دریافتی  سرانه  و  می شود  مرتفع  ایتام 

افزایش خواهد یافت.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با دعوت از همه مردم برای 

حامی شدن، اضافه کرد: برای استفاده از ظرفیت کارمندان ادارات 
برای حمایت از فرزندان یتیم و محسنین برنامه ریزی شده است 
ح از میالد با سعادت ابواالیتام آغاز و تا شهادت ایشان  و این طر
ادامه دارد. وی در ادامه گزارشی از رزمایش همدلی ارائه کرد و گفت: 
طی این رزمایش 47 هزار بسته معیشتی به ارزش ۸ میلیارد و 900 
میلیارد تومان، ۶۳0 هزار پرس غذای گرم به ارزش ۸ میلیارد تومان 

و ۱۳ هزار پک لوازم التحریر و ۵۵0 دستگاه تبلت بین محرومان 
توزیع شده است. وی با بیان این که اکنون بیش از ۱۱ هزار دانش 
آموز تحت حمایت این نهاد قرار دارند، ادامه داد: با خدمات کمیته 
تحصیلی  مختلف  مقاطع  تا  دانشجویان  و  آموزان  دانش  امداد 
زیر  رتبه  آموز  دانش   ۸ امسال  که  می گیرند  قرار  حمایت  مورد 
هزار را کسب کردند و با حمایت های امداد عالوه بر درخشش در 
عرصه های مختلف علمی، هنری و... شاهد حضورشان در سطوح 

مختلف مسئولیتی و مدیریتی هستیم.
الهی راد با اعالم این که در استان بیش از ۵7 هزار خانوار با جمعیت 
اظهار  می کنند،  دریافت  خدمات  امداد  کمیته  از  نفر  هزار   ۱0۵
از  خانوارها  این  اقتصادی  و  فرهنگی  فکری،  توانمندسازی  کرد: 
راهبردهای این نهاد است.  مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی 
ح  خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری بیش از سه هزار و ۳۳۵طر
اشتغال با اعتبار ۱4۵ میلیارد تومان اجرا شده است و ۳۱۱ نفر نیز از 

طریق بنگاه های کاریابی صاحب شغل شدند. 
وی تصریح کرد: بیش از دو هزار و ۱00 مسکن شهری و روستایی 
طی سال قبل با همکاری بنیاد مسکن، بانک های عامل و مراکز 
نیکوکاری برای محرومان احداث و خریداری شده و طی دهه فجر 
امسال نیز 200 واحد تحویل و به بهره برداری رسیده است.شایان 
نیز  شهرستان ها  امداد  کمیته  مدیران  تمامی  امروز  است  ذکر 

پیش از خطبه های نماز جمعه سخنرانی داشتند.

معاون امور فرهنگی ارشاد خبر داد؛

ح »زمستانه کتاب« مشارکت 8 کتابفروشی خراسان شمالی در طر

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی اعالم کرد؛

آغاز جشن نیکوکاری با شعار »عیدی برای همه«

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
واحد  اولین  گفت:  شمالی  خراسان 
اسفراین  بام  صنعتی  ناحیه  در  تولیدی 

کلنگ زنی شد. 
به گزارش جام جم سیاوش وحدت گفت: 
واحد صنعتی پیشگام صنعت بام مفخم 
با هدف تولید کفپوش رولی آنتی باکتریال 
سرمایه  با  بیمارستان ها  مصارف  برای 
گذاری 2۵0 هزار میلیون ریال با مساحت 
تولید 90 هزار مترمربع  ۱9 هزار مترمربع و 
ناحیه  در  نفر   9۱ اشتغال  و  سال  در 

صنعتی بام کلنگ زنی شد.
با  بام  صنعتی  ناحیه  کرد:  عنوان  وی 
به  واگذاری  قابل  هکتار   2۵ مساحت 

متقاضیان و سرمایه گذاران می باشد.

مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان:
اولین واحد تولیدی 

ناحیه صنعتی بام 
خراسان شمالی 

کلنگ زنی شد 

پرتاژ ر
 



؛ در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
کارتونیست بجنوردی خوش درخشید

و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
ارشاد اسالمی خراسان شمالی گفت: »عباس ناصری« 
در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر موفق 
آن  از  را  کاریکاتور  و  کارتون  بخش  افتخار  دیپلم  شد، 

خود کند.
آئین  افزود:  حیدری  ابوالحسن  جام جم  گزارش  به 
اختتامیه سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس  حضور  با 

اسالمی، هفتم اسفند در تاالر وحدت برگزار شد.
»عباس  جشنواره  این  پایانی  آئین  در  کرد:  بیان  وی 
را در بخش  افتخار جشنواره  ناصری« توانست دیپلم 

کارتون و کاریکاتور به دست آورد و بدرخشد.

در  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  شد:  یادآور  وی 
رشته های ده گانه تجسمی برگزار می شود که در بخش 
کارتون اثر هنرمند خراسان شمالی با عنوان بازرسی در 

کنار دیگر آثار به نمایش گذاشته شد.

دو شنبه    ۱۱ اسفند ۱399   شماره 5889
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر خراسان شمالی

اجتماعی
اقتصادی

در نشست کارگروه استانی منطقه ۵ کشور که با حضور استانداران 
شمالی،  خراسان  و  جنوبی  خراسان  رضوی،  خراسان  استان های 
محمدعلی  شد،  تشکیل  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان  یزد، 

خواستار  شمالی  خراسان  استاندار  شجاعی، 
آب  انتقال  ح  طر در  استان  این  سهم  تعیین 

دریای عمان شد.
به گزارش جام جم شجاعی در این نشست 

منطقه  توسعه  برای  طرحی  این که  گفت: 
شمالی  خراسان  اما  شود  ریزی  برنامه   ۵

شامل آن نباشد قابل قبول نیست.
چرا  این که  بیان  با  شجاعی 

ح  خراسان شمالی در طر
دریای  آب  انتقال  خط 

استان های  به  عمان 
سهمی  شرقی 
ح  طر افزود:  ندارد، 

دریای  آب  انتقال 

عمان با هدف توسعه سرمایه گذاری است و نبود خراسان شمالی 
و  آب  کمبود  دلیل  به  سرمایه گذاری  عدم  معنای  به  ح  طر این  در 

پیمودن دوباره چرخه فقر است.
از  کشوری  مسئوالن  درست  اطالع  عدم  دلیل  به  گاهی  گفت:  وی 
وضعیت استان خراسان شمالی تعجب می کنم و می پرسم نقشه 

اتاق شما شامل ۳0 استان است؟
شجاعی به موقعیت جغرافیای استان خراسان شمالی و وجود 
و  کرد  اشاره  ترکمنستان  کشور  با  مشترک  مرز  کیلومتر   ۳0۱
افزود: چه زمانی می خواهیم متوجه شویم که این مرز روزی به 

درد کشور بویژه استان های منطقه ۵ می خورد؟ 
شجاعی در پایان با بیان دوباره این سوال که چرا 
ح انتقال آب دریای  خراسان شمالی شامل طر
عمان به کریدور شرق کشور نیست، گفت: 
با  حتی  و  باشد  عاقالنه  باید  تصمیمات 
خراسان  می شویم  متوجه  سطحی  نگاه 
دریای  آب  انتقال  ح  طر در  باید  شمالی 

عمان سهم داشته باشد. 

: استاندار
سهم استان از انتقال آب دریای عمان به شرق کشور 

مشخص شود
استانداران  حضور  با  کشور   ۵ منطقه  استانی  کارگروه  گذشته  هفته  پنجشنبه 
و  کرمان  یزد،  شمالی،  خراسان  جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان  استان های 
سیستان و بلوچستان تشکیل شد که توسعه شبکه ریلی و زمینی حمل و نقل 
بار و مسافر و افزایش پروازهای داخلی در استان های این منطقه از جمله مصوبات 

این نشست بود.
به گزارش جام جم، محمد علی شجاعی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اهمیت 
و ضرورت تکمیل زیرساخت های لجستیک استان های منطقه ۵ کشور و با هدف 
از  متشکل  کارگروهی  نزدیک  آینده ای  در  کاال  انتقال  و  تردد  در  تسریع  و  تسهیل 
معاونان عمرانی استانداری ها و مدیران کل حمل و نقل و راهداری های استان های 

منطقه ۵ تشکیل خواهد شد.
از  را  کشور   ۵ منطقه  استان های  بین  داخلی  پرواز های  برقراری  موضوع  شجاعی 
جمله مباحث بررسی شده در این نشست عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف 
تورهای  و  مسافران  تردد  در  تسهیل  و  استان ها  بین  ارتباط  و  تعامالت  افزایش 
گردشگری است. وی افزود: در این نشست همچنین بر اهمیت و ضرورت توسعه 
بار و مسافر در استان های منطقه ۵  زمینی حمل و نقل  و  ریلی  و تکمیل شبکه 
کشور تاکید و مقرر شد موضوع تکمیل و کریدور جنوب به شمال مسیر ترانزیتی 
طریق  از  ترکمنستان  کشور  مرز  تا  ادامه  در  و  زاهدان-میلک-دوغارون  به  چابهار 

خراسان شمالی مورد بررسی قرار بگیرد.
به گفته شجاعی مکاتبه با وزیر صمت برای کاهش عوارض صادرات مواد معدنی 
دیگر  از  چابهار  بندر  طریق  از   ۵ منطقه  استان های  تولیدی  کاالهای  صادرات  و 

موضوعات مورد بررسی در این کارگروه بود.

دستاوردهای سفر استاندار به سیستان و بلوچستان؛

افزایش پروازها تا توسعه شبکه ریلی در استان های منطقه 5 کشور

بر  رئیس جمهور  با  کشور   ۵ منطقه  استانداران  نامه  در 
کشور  شرق  به  عمان  دریای  آب  انتقال  ح  طر اجرای  تسریع 

تاکید شد.
مطلب  این  بیان  با  شجاعی  محمدعلی  جام جم  گزارش  به 
امکان  عدم  و  خشکسالی  روند  تداوم  به  توجه  با  افزود: 
بخش  حاضر  حال  در  پایدار  و  ثابت  آب  منابع  جایگزینی 
قابل توجهی از استان های شرقی و محدوده مرکزی کشور با 

چالش جدی در تامین آب روبه رو هستند.
شجاعی مدیریت مصرف آب در حوزه های شرب، کشاورزی، 
صنعت و بهداشت را از چالش های این استان هادانست و 

گفت: در کارگروه استانی منطقه ۵ کشور این موضوع مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و طی مکاتبه ای با رئیس جمهور بر 
ح انتقال آب از دریای عمان تاکید شد. تسریع روند اجرای طر

حمایت  با  عمان  دریای  آب  انتقال  ح  طر افزود:  شجاعی 
جایگزین  آب  تامین  روش  مهم ترین  عنوان  به  نیرو  وزیر 
در  کشاورزی  و  صنعت  شرب،  بخش های  نیاز های  مورد 
شمالی،  خراسان  رضوی،  خراسان  شامل  هدف  استان های 
کلید  کرمان و یزد  خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
مشکالت  از  عمده ای  بخش  آن  اجرای  در  تسریع  که  خورد 

تهیه آب و پایدار برای این مناطق را حل خواهد کرد.

در نامه استانداران منطقه 5 کشور با رئیس جمهور تاکید شد؛

ح انتقال آب دریای عمان به شرق کشور تسریع شود طر

جلسه مشترک اتاق های بازرگانی و تجار استان با منطقه آزاد چابهار برگزار می گردد.
با  کشور  شرق  استانداران  جلسه  از  پس  شجاعی  محمدعلی  جام جم  گزارش  به 
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار گفت: بزودی نشست مشترک اتاق های 
بازرگانی و تجار استان با منطقه آزاد چابهار به منظور استفاده از ظرفیت های یکدیگر 
طریق  از  افزود:  شجاعی  می گردد.  برگزار  اقتصادی  و  سرمایه گذاری  بخش های  در 
هماهنگی با منطقه آزاد چابهار، سرمایه گذاران کشورهای مجاور مانند پاکستان، هند، 

عمان و... برای سرمایه گذاری در خراسان شمالی به استان دعوت می شوند.

 پیرو هماهنگی ها با مدیرعامل منطقه آزاد
؛  تجاری صنعتی چابهار

فصلی نو در روابط تجاری و اقتصادی 
خراسان شمالی

پرتاژ ر
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  صاحب امتیاز :           
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 دفتر سرپرستی استان خراسان شمالی 0۵۸۳-222۶00۶
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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

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی گفت: ۱۵ واحد مسکونی در 
روستای اسپیدان شهرستان بجنورد که در نزدیکی حادثه سنگ افتان اخیر قرار دارند، باید تخلیه 

شوند.
علی اکبر صابری روز پنجشــنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: جابه جایی واحدهای مســکونی در 

روستای اسپیدان به سمت توسعه جدید با اولویت واحدهای در معرض خطر انجام می شود.
وی افزود: با توجه به حادثه سنگ افتان روز شنبه هفته جاری در نزدیکی این منازل مسکونی، به 
ســاکنان این واحدهای مســکونی اخطار داده شــده که منازل خود را تخلیه کنند، البته این اخطار 
پیش از این هم داده شــده بــود.وی اظهار داشــت: یکی از چالش های ســاخت و ســاز و تهدید در 
روستای اسپیدان، سنگ افتان است و در روز شنبه هفته جاری یک صخره با ابعاد ۳00 مترمکعب 

به پایین سرازیر شد که خوشبختانه خسارتی به واحدهای مسکونی روستا وارد نکرد.
صابری اظهار داشت: این ســنگ غلتان در ۳0 متری واحدهای مســکونی رخ داد و به نوعی، خطر از 
بیخ گوش اهالی گذشت، اما واحدهای مسکونی که در مجاورت و معرض خطر هستند باید هر چه 

زودتر تخلیه شوند.  وی افزود: پس از بارش های سال 9۸ بنیاد مسکن آماده سازی الزم برای محل 
جدید روستا را انجام داده است و آمادگی پرداخت تســهیالت برای ساخت واحد مسکونی وجود 
دارد.معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی گفت: این واحدهای 
مسکونی روستای اســپیدان با اولویت به مکان جدید در نزدیکی منطقه مسکونی فعلی منتقل 

می شوند.براساس این گزارش روستای اسپیدان بیش از ۳۵0 خانوار جمعیت دارد.
حادثه سنگ افتان روستای اسپیدان شهرستان بجنورد سبب وارد شدن خسارت به باغ ها و یک 

واحد دامداری شد اما خسارت جانی نداشت.
تهدید پدیده ســنگ افتان به عنــوان پدیــده ای طبیعی منازل روســتایی اســتان را در معرض خطر 
قرار داده است که تثبیت سنگ ها و حل مشکل آن امری بسیار هزینه بر و نیازمند اعتبار از محل 
مدیریت بحران اســت.حدود 44 درصد از جمعیت ۸۶۳ هزار نفری خراســان شــمالی در روســتاها 
 ســاکن هســتند.  رانــش زمیــن،  ســنگ غلتــان، ســیل و زلزلــه از جملــه مشــکالت و چالش هــای 

ساخت و ساز در روستاهای خراسان شمالی است.

بر اساس اعالم بنیاد مسکن خراسان شمالی، ۳00 روستای استان با مشکل و تهدیدهای ساخت 
و ساز روبه رو هستند.  

بیش از ۱00 هزار خانوار در روستاهای خراسان شمالی سکونت دارند./ایرنا

حادثه  خیز  رودخانه های  الیروبی 
استان، نیازمند  ۱۰8 میلیارد 

تومان اعتبار

ســید عقیــل مرتضــوی، مدیرعامــل شــرکت آب 
منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت : ۵40 کیلومتر 
از مســیر رودخانه هــای اســتان کــه حادثــه خیــز 
هســتند بایــد الیروبــی شــوند کــه بــرای انجــام 
الیروبی آن به تامین ۱0۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است. طول رودخانه های مهم و حساس استان 
دو هزار و 200 کیلومتر اســت که تا کنون حدود ۱۱۶ 
کیلومتر از این مســیر رودخانــه ای، الیروبــی و 90 
کیلومتر از این مســیر رودخانه ای نیز ساماندهی 

) دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه( شده اند.

مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی :
اردغان  در  اول  همراه  سایت 

راه اندازی شد
مدیر مخابرات منطقه خراسان شــمالی از نصب 
و راه انــدازی  ســایت  ۳G تلفــن همــراه و افزایــش 
سرعت اینترنت همراه اول در روستای اردغان در 

شهرستان اسفراین خبر داد.
به گزارش جام جــم علیرضا هاشــمی در این مورد 
اظهار داشت: در راستای توسعه متوازن خدمات 
ارتباطی در اســتان و خدمت رســانی و برخورداری 
مــردم شــریف روســتایی از اینترنــت پرســرعت 
موبایــل ، ســایت  ۳G همــراه اول در روســتای 

اردغان، نصب و راه اندازی شد.
مدیر مخابــرات منطقه در ادامه یادآور شــد:  برای 
نصــب و راه انــدازی  ســایت های تلفن همــراه یاد 
شــده در بجنــورد بالغ بــر 7 میلیــارد ریــال از محل 
اعتبــارات داخلی شــرکت مخابرات ایــران صرف و 

هزینه شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان هشدار داد؛

تخلیه ۱5 واحد مسکونی روستای اسپیدان

نماینده مردم بجنورد، مانه، ســملقان، جاجــرم، گرمه، رازو جــرگالن در مجلس 
شــورای اســالمی از بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱400 خبر 
( تبصره 9 الیحه بودجه ۱400  به پیشنهاد  داد و گفت: با اشــاره به تصویب بند )ز
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس و با رأی مثبــت نمایندگان مجلس به 
این پیشنهاد مجلس راهکاری را برای تســویه بدهی دولت به صندوق ذخیره 

فرهنگیان مصوب کرد.
به گزارش جام جم محمد وحیدی ادامه داد: بر این اساس به دولت اجازه داده 

می شــود بدهی هــای قطعی خود به موسســه ذخیــره فرهنگیــان را در راســتای 
اجرای ماده ۸۵ قانون برنامه ششــم در ســال جاری به 4 روشــی که در نشست 
بودجه ای مجلس مصوب شد، تســویه کند.وی یادآور شد: دولت طی سالیان 
اخیر نتوانســته بدهی های خود را تســویه کند و این مســاله به این دلیل بوده 
که هیچگاه پیشنهادات مشــخصی در قوانین بودجه ســنواتی وجود نداشته 

است.
این بدهی انباشــته را صندوق ذخیره فرهنگیان باید با انجام محاســبات اعالم 

کند ولی حداقل رقمی معادل 2 هزار میلیارد تومان برآورد می شــود که این رقم 
با پیشنهاد کمیسیون آموزش احیا شد.وحیدی که نماینده پیشنهاد دهنده 
این بنــد قانونی در صحــن علنی مجلــس بــود، گفت: بــا توضیحات ارائه شــده 
نماینده دولت نیز مخالفتی در صحن علنی مجلس با این پیشــنهاد نداشت 
و نهایتا با رأی اعضا این پیشنهاد مصوب شد. وحیدی افزود: نخستین راهکار 
قانونی مجلــس، تامین خــوراک و انــرژی بــا قیمت ترجیحــی برای مصــرف تمام 

واحدهای تولیدی مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان است.

استاندار خراسان شمالی از سفر سفیر کشور ارمنستان در سه شــنبه هفته جاری به استان خبر داد.
به گزارش جام جم محمدعلی شــجاعی در جلســه هماهنگی ســفر ســفیر ارمنســتان به اســتان گفت: در این ســفر باید توانمندی ها و 
ظرفیت های اســتان در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشــگری، ورزشی، فرهنگی، گردشگری و توریســتی، نیروی انسانی و 

علمی و آموزش عالی جمع بندی و ارائه شود.
شجاعی استاندار خراسان شــمالی با تاکید بر این که نگاه به این ســفر باید گروهی باشــد، افزود: هدف اصلی از برگزاری این سفر فعال 
کردن بخش خصوصی اســتان اســت تا در ادامه اتــاق بازرگانــی و تاجران اســتان بتوانند با کشــور ارمنســتان مراودات تجاری بیشــتری 

داشته باشند.
وی با بیان این که مشــکلی بــرای انجام امور بانکی در کشــور ارمنســتان وجــود ندارد و نبایــد این فضا را از دســت بدهیم، گفــت: ایجاد 

دفتر نمایندگی تجاری خراسان شمالی در ارمنســتان می تواند فرصتی برای انجام مراودات تجاری در استان باشد.

شــهرداربجنورد با اعالم این که   مرخصی کارکنان شــهرداری بجنورد در اســفند 99 لغو شــد گفت: اســفند، همیشه برای شــهرداری ها ماه 
پرکاری است و به منظور تسریع در رسیدگی به امور شهر دســتور لغو تمام مرخصی ها صادر شد .

به گــزارش جام جم زارعی با اعــالم این که کارکنان شــهرداری در طول اســفند در دو شــیفت مشــغول بــه کار خواهند بود ، گفــت: خدمات 
شــهری برنامــه های منســجمی بــرای ارائــه خدمــات تدویــن کــرده و دربخــش عمــران نیــز فعالیت هــای مختلــف و متنوعــی را در دســتور 
کارداریم که شــامل لکه گیری معابر ، پرکاری چاله ها و کانال های  حفاری شــده تاسیســات شــهری ، لغو حفاری ها و ارائــه خدمات عمرانی 

درآسفالت معابر است.
شــهردار  عنوان کرد: در بخش شهرســازی که پیش بینی می شــود شــهروندان برای بهره مندی از آخریــن فرصت تخفیفــات ) ۱۵ درصد تا 
پایان اســفند 99( ، مراجعه بیشتری به شهرداری داشــته باشــند نیز درحال تدوین برنامه کاری دردوشیفت هســتیم تا عالوه برا مکاناتی 

که در دفاتر پیشخوان دردسترس شهروندان قرار گرفته، مراجعه به شــهرداری و دریافت پاسخ نیز به سهولت انجام شود.

برگشت ۲۰۰۰ میلیارد تومان به حساب فرهنگیان در سال ۱۴۰۰

  مرخصی کارکنان شهرداری بجنورد در اسفند 99 لغو شدسفیر ارمنستان به خراسان شمالی سفر می کند


