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گرفت: گرفت:با حضور مسئوالن اســتانی صورت  با حضور مسئوالن اســتانی صورت 

آبرسانی پایدار آبرسانی پایدار   افتتاح افتتاح پروژه پروژه 
 به مجتمع  به مجتمع 1515 روستایی سینان  روستایی سینان 

 ساخت 1573 واحد مسکونی
کمیته امداد   ویژه مددجویان 

مدیر کمیته امداد خراسان  شمالی:

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ازخرید و ساخت هزار و573 واحد 
مسکونی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد طی امسال خبر داد.
به گــزارش جام جم، مجید الهی راد با بیان این که طی 10 ماهه امسال هــزار و 
573 مــورد مسکن بــرای مددجویان ساخته و خریداری شده اســت، افــزود: 
از مجموع ایــن پــروژه هــا هـــزار و 567  مـــورد ساخته و 6 واحـــد نیز خــریــداری 
شده است. وی با بیان این که برای اجــرای این پروژه ها بیش از 34 میلیارد 
و 740 میلیون تــومــان هــزیــنــه شـــده اســـت، خــاطــر نــشــان کـــرد: از مجموع 

واحد های ساخته شده 222 واحد در بخش حوادث زلزله و... 

   مناسب سازی معابر و پیاده روها،  لکه گیری و ترمیم آسفالت،  جوی و 
ح تحول نگهداشت شهر است. جدول گذاری ، از مهم ترین پروژه های طر

-   در احیای فضاهای شهری و حفظ تاسیسات، عالوه بر صرفه جویی در منابع مالی، امکان 
استفاده از امکانات شهری برای زمان بیشتر و با ایمنی مناسب در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

- قصد و نیت ما خدمت به شهر و شهروندان است تا فضاهای شهری را آنگونه که 
مناسب و شایسته شهروندان خوبمان می دانیم به عنوان صاحبان اصلی امکانات 
شهری، بهسازی و ارائه کنیم و امیدواریم شهروندان عزیز نیز در حفظ و نگهداری از 

تاسیسات شهری با ما مشارکت الزم داشته باشند...  
23

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

افزایش مبتالیان به کرونا با عالئم 
سرماخوردگی در خراسان شمالی

4

حذف فضاهای خسته شهری در قالب 
ح نگهداشت شهری  اجرای طر

 در بجنورد انجام می گیرد

 سخن شهردار دکترحمیدی : 

 کمیته امداد امام خمینی)ره ( 
خراسان شمالی

امام خمینی)ره(: هر چه انقالب اسالمی دارد، از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است 
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واحد  و573  هزار  ساخت  و  ازخرید  شمالی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
مسکونی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد طی امسال خبر داد.

با بیان این که طی 10 ماهه امسال هزار و  راد  الهی  به گزارش جام جم، مجید 
573 مورد مسکن برای مددجویان ساخته و خریداری شده است، افزود: از 

مجموع این پروژه ها هزار و 567  مورد ساخته و 6 واحد نیز خریداری شده 
است. وی با بیان این که برای اجرای این پروژه ها بیش از 34 میلیارد و 740 
واحد های  مجموع  از  کرد:  نشان  خاطر  است،  شده  هزینه  تومان  میلیون 
ساخته شده 222 واحد در بخش حوادث زلزله و سیل بوده که به مددجویان 

واگذار شده است. مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی همچنین با اشاره 
و  نیز هزار  این سرفصل  در  افزود:  نیز  انجام تعمیرات مسکن محرومان  به 
378 مورد از منازل مددجویانی که نیازمند بازسازی بودند تعمیر شدند و در 

این زمینه نیز بیش از 6 میلیارد و200 میلیون تومان هزینه شده است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر خراسان شمالیضمیمه رایگان روزنامه د  ر خراسان شمالی

مدیر کمیته امداد خراسان  شمالی:
ساخت 1573 واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد 

اجتماعیاجتماعی

در  داژبــال  لیگ  اولین  برگزاری 
استان

شمالی  خراسان  همگانی  ورزش های  هیات 
با  استان  در  را  )وسطی(  داژبال  لیگ  اولین 
کرده  برگزار  بانوان  بخش  در  تیم   136 حضور 
خراسان  بانوان  از  نفر   800 از   بیش  و  است 
تیم های  قالب  در  هفته  هر  دی   20 از  شمالی 
نوستالژی  و  جذاب  رشته  این  مسابقات  مجزا 
را  به منتسبت گرامیداشت 110 شهید ورزشکار 

خراسان شمالی برگزار می کنند.
فدراسیون  ورزشی  رشته های  از  یکی  داژبال 
انجمن  دارای  که  است  همگانی  ورزش های 
همه  تقریبا  و  بوده  فدراسیون  این  در  مجزا 
داریم  نوستالژی  رشته  این  از  خوبی  خاطرات 
نام های  به  رشته  این  ما  استانی های  هم   .
اکثر  و  می شناسند  را   " توتوله   " و   " "وسطی 
رشته  این  انجام  برای  شمالی  خراسان  مردم 
و  جمعه  روزهای  برنامه های  در  ح  مفر و  شاد 
تعطیالت در دامن طبیعت  برای  خانواده خود 

برنامه ریزی می کنند.
اولین بار در کشور تصمیم گرفتیم که داژبال را 
به صورت لیگ منسجم در استان برگزار کنیم 
همگانی  ورزش های  هیات  خوشبختانه  که 

شهرستان جاجرم در این اقدام پیشرو است.
شده  تشکیل  نفر   6 حداقل  حضور  با  تیم  هر 
قبل  را  خود  تمرینات  هفته  هر  که  است 
خود  لیگ   این  که  می دهند  انجام  مسابقه 
باعث انگیزه بیشتری در بین دختران و مادران 
شده است و توانسته ایم بخشی از معضل کم 

تحرکی را در بخش بانوان بر طرف کنیم.

خبر

اقتصادیاقتصادی

ترویج فرهنگ  و  و پرورش خراسان شمالی در جلسه شورای توسعه  آموزش  سرپرست 
اقامه نماز آموزش و پرورش استان گفت: فلسفه وجودی نماز یاد خداست.

به گزارش جام جم، ابوالقاسم اکبری در این جلسه با اشاره به مباحث اعتقادی و قرآنی در 
حوزه نماز اظهار داشت: خداوند تبارک و تعالی نیازی به نمازخواندن ما ندارد و ما به واسطه 
اقامه این فریضه الهی می خواهیم که یاد خدا را در هر لحظه و مکانی برای خودمان داشته 

باشیم. 
است  خداوند  به  تقرب  وسیله  نماز  افزود:  شمالی  خراسان  پرورش  و  آموزش  سرپرست 
است و مقصود سند تحول بنیادین هم همین است و از اولویت های اساسی بنده در اداره 
کل بحث اقمه نماز است همچنان که باورها و اعتقادات مان اذعان دارند که اگر نماز شما 

مورد قبول الهی واقع شود بقیه اعمال شما نیز قبول می شود. 
اکبری ادامه داد: نماز یقینا" ما را از غفلت و سستی رها می کند و هر گاه نمازی قضا می شود 
آرامش نداریم ولی زمانی که در اول وقت نماز را به جا  ذهن مان درگیر است و احساس 

می آوریم عالوه بر آرامش جسمی به آرامش روحی هم می رسیم. 
وی تاکید کرد: نماز مکمل فضائل اخالقی است و خودبینی و غرور را از انسان دور می کند و 
وقتی به نماز می ایستیم، به خدایی سجده می کنیم که بسیار عظیم است و خود را در برابر 

ایشان ضعیف و ناتوان می بینیم. 
بنیادین  تحول  سند  ساحت  اولین  گفت:  بنیادین  تحول  ساحت های  به  اشاره  با  اکبری 
آن را نشان می دهد و قریب به  ساحت تربیت دینی، اعتقادی و اخالقی است که اهمیت 
عمل  تر  موفق  کارهایشان  در  و  دارند  ای  قوی  باورهای  می خوانند  نماز  که  افرادی  اتفاق 

می کنند و آرامش ذهنی و فکری دارند.  
این مقام مسئول اضافه کرد: نماز عدالت اجتماعی و رعایت حقوق دیگران را بدنبال دارد و 
هرکس که نماز میخواند باور های قوی دارد که حتما در رفتار و برخوردش سعی کند عدالت 
اجتماعی را بیشتر مدنظر داشته باشد.   سرپرست آموزش و پرورش خراسان شمالی عنوان 
کرد: نماز روح نظم و انضباط را به انسان می آموزد و پاکیزگی و طهارت را به دنبال دارد که 
باعث  و  می شود  جسمی  تحرک  موجب  نماز  و  است  تاثیرگذار  روح  و  جسم  برای  طهارت 

سالمت جسم و بدن می شود.  
ابوالقاسم اکبری خاطرنشان کرد: نقش خانواده ها در این مورد بسیار مهم است و بنا داریم 
ح هر هفته  خانواده ها را در امر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز همراه کنیم و بنا داریم طر
یک مسجد را که ابتدا باید از خودمان شروع کنیم و عامل موضوع نیز باشیم را اجرایی و 
عملیاتی کنیم.  وی با تاکید بر آموزش عملی نماز گفت: توصیه بنده برای انتصابات مدیران 
آینده این است که در کنار تعهد، تخصص،مدیریت، سالمت مالی و... دو  سال تحصیلی 
شاخص توانایی ارتباط با اولیا و این که مدیرآموزشگاه به چه میزان می تواند از این ظرفیت 
به نفع مدرسه استفاده کند و دوم این که به چه میزان به نماز اهتمام دارد و برنامه اش برای 

نماز مدرسه چیست را  مدیران شهرستان ها در اولویت اصلی قرار دهند.  
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه ضمن ارائه 
گزارش در رابطه با اقدامات صورت گرفته شورای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز گفت: 
بر اساس ساحت تربیت دینی، اعتقادی و اخالقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
باید در مسیر تقویت هویت دینی دانش آموزان گام برداریم که یکی از ارکان آن توجه و اقامه 

نماز در مدارس است. 
محمد عقیقی در این جلسه با اشاره به نقش و جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی 
انسان افزود:   اگر دانش آموز در دوران مدرسه با نماز و معارف آن آشنا شوند با خداوند 
باعث رشد همه جانبه  نماز  اقامه  و  راستا  این  ریزی در  برنامه  و  ارتباط قلبی پیدا می کند 
آشنا و برای  آموزان با معارف قرآنی  آموزان می شود . عقیقی یادآور شد: اگر دانش  دانش 

اقامه نماز ترغیب شوند، اقامه نماز موجب تعالی روح و تربیت آنان می شود.

: سرپرست آموزش و پرورش خراسان شمالی در جلسه شورای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

فلسفه وجودی نماز یاد خداست

بجنورد  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
سرقت  فقره   6 با  دار  سابقه  سارق  دستگیری  از 
تجهیزات مربوط به دکل های فشار قوی برق خبر 

داد. 
به گزارش جام جم، سرهنگ"محمد گلمحمد زاده" 
با اعالم جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعالم 
دکل های  به  مربوط  تجهیزات  سرقت  مورد  چند 
بالفاصله  بجنورد  شهر  سطح  در  فشارقوی  برق 

موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
امام   12 کالنتری  ماموران  این که  به  اشاره  با  وی 
رضا)ع( در این رابطه اقدامات فنی و اطالعاتی خود 
آغاز کردند، افزود: با تالش مستمر ماموران در  را 

یک  در  و  شناسایی  سابقه دار  سارق  رابطه  این 
عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

با  بجنورد  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
بیان این که متهم در بازجویی های انجام شده به 6 
فقره سرقت تجهیزات دکل های برق فشار قوی در 
بجنورد اعتراف کرد، تصریح کرد: در بازرسی از محل 
اختفای سارق تعداد 10 عدد نبشی، 6 عدد بست و 

35 عدد مهره و واشر مسروقه کشف شد.
این مقام انتظامی با بیان این که متهم در نهایت 
بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 
مراجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست 
تا ضمن توجه به هشدار ها و توصیه های پلیسی 

در رابطه با پیشگیری از سرقت، در صورت اطالع از 
هرگونه موارد مشکوک بالفاصله مراتب را از طریق 

پل ارتباطی 110 به پلیس اطالع دهند.

دستگیری حفاران غیر مجاز در بجنورد دستگیری سارق سابقه دار در بجنورد 

دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
از  یکی  در  حفاری  حین  در  مجاز  غیر  حفار  نفر   2

روستاهای این شهرستان خبر داد. 
با  غالمی"  سرهنگ"محمد  جام جم،  گزارش  به 
اعالم جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعالم 
حفاری  به  اقدام  افرادی  این که  بر  مبنی  خبری 
غیر مجاز می کنند، بافاصله موضوع با جدیت در 

دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی با اشاره به این که ماموران با حضور در محل 
اعالم شده، 2 نفر متهم را در حین حفاری دستگیر 

 2 افراد  این  از  رابطه  همین  در  افزود:  کردند، 
دستگاه گنج یاب نیز کشف و ضبط شد.

با  شمالی  خراسان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
تشکیل  از  بعد  نهایت  در  متهمان  این که  بیان 
مراجع  به  قانونی  مراحل  انجام  برای  پرونده 
از  حفاظت  کرد:  تصریح  شدند،  معرفی  قضائی 
میراث فرهنگی امری واجب و ضروری است و اگر 
چنانچه افرادی بخواهند به میراث فرهنگی کشور 
 لطمه وارد کنند، برابر قانون با آنان برخورد خواهد

 شد.

 افتتاح پروژه آبرسانی پایدار

 به مجتمع 15 روستایی سینان 

در استان خراسان شمالی 

، پروژه آبرسانی پایدار به مجتمع 15 روستایی  همزمان با ششمین روز از دهه فجر
سینان با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان افتتاح و در مدار بهره برداری قرار گرفت 

هفته  شنبه  یک  روز  شمالی،  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
، مجتمع آبرسانی 15 روستایی سینان با حضور دکتر  جاری و همزمان با دهه مبارک فجر
حسین نژاد استاندار خراسان شمالی، حجت االسالم موسوی امام جمعه شهرستان 
و  استان  مسئولین  دیگر  و  و  اسفراین  شهرستان  فرماندار  نوری  مسلم  اسفراین، 

شهرستانی افتتاح و در مدار بهره برداری قرار گرفت . 
عباسعلی  مهندس  گردید،  برگزار  سینان  روستای  در  جهت  همین  به  که  مراسمی  در 
گریوانی معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی 
گفت : خشک سالی ها، افت منابع تامین آب  و ضعف تاسیسات آبرسانی در روستا ها  

با عث شده تعداد بسیار زیادی از روستا های این استان با تنش آبی مواجه باشند.
از  پس  شمالی  خراسان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   : افزود  گریوانی  مهندس 
زمانبندی  برنامه  یک  با  روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب  های  شرکت  سازی  یکپارچه 
ع شده قصد دارد تمامی روستا های دارای تنش را  شده 5 ساله که از سال 1399 شرو
از این  که افتتاح پروژه سینان یک نمونه  آب سالم، باکیفیت و پایدار بهرمند سازد  از 

اقدامات می باشد . 
آب  انتقال  خط  متر   7135 اجرای  شامل  سینان  روستایی   15 آبرسانی  پروژه   : گفت  وی 
نگهبانی،  های  سازه  مکعب  متر   171 احداث  توزیع،  شبکه  اصالح  متر  هزار   15 شرب، 
و  چاه  حلقه  یک  حفر  کشی،  حصار  متر   150 اجرای  شیرآالت،  حوضچه  باب   14 ساخت 

احداث یک باب اتاقک سر چاه می باشد . 
آنرا 2974   وی اعتبار هزینه شده در این پروژه را 12 میلیارد تومان و جمعیت برخوردار 
، حسین  نفر از روستا نشینان روستا های  سینان، حصاری آستانه، درازپی، چهل حصار
کالته   ، فقیر کالته  انقالبی،  ن  قلعه  اجقان،  آباد،  رحیم  آباد،  نقی  خیرآباد،  کردها،  آباد 

سادات، پلنگ دره، دوری، مراغه  بر شمرد . 

ویدئو  حضور  با  فجر  مبارک  دهه  از  روز  هفتمین  در 
کنفرانسی آیت اهلل سیدابراهیم رییسی رییس جمهور و  
حضور میدانی محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسان 
از  جمعی  و  اسفراین  فرماندار  نوری  مسلم  شمالی، 
ح  طر افتتاح  آیین  شهرستانی   و  استانی  مسئوالن 
مجتمع  سه   قالب  در  روستا   41 به  پایدار  آبرسانی  های 
روستایی به نام های  زرق آباد ، سینان و احد و همچنین 
آبرسانی به 62 روستای دیگر  آغازعملیات اجرایی  مراسم 

برگزار گردید.
کوشکی در شهرستان اسفراین  این مراسم در روستای 
برگزار  کنفرانس  ویدئو  بصورد  کشور   کل  با  همزمان  و 
آب سالم  از  که 41 روستا واقع در دشت اسفراین  گردید 

، باکیفیت و بهداشتی بهره مند شدند .
مهمترین عملیات اجرایی در این پروژه ها شامل :  اجرای 
5۸ کیلومتر خط انتقال، سه و نیم کیلومتر شبکه توزیع، 
ایستگاه   2 احداث  آب،  ذخیره  مخزن  باب  پنج  احداث 

پمپاژ و حفر و تجهیز یک حلقه چاه می باشد . 
با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد و 700 میلیون  ح ها  این طر
تومان افتتاح شد که 12 هزار و 6۸6  خانوار با بیش از 135 
هزار نفر را از آب آشامیدنی سالم ، بهداشتی و پایدار  بهره 

مند می سازد . 
ح های آبرسانی به 4۸0 روستای  خاطر نشان می شود ، طر
خانوار  هزار   70 بر  افزون  بهره مندی  به منظور  کشور 
 551 اعتبار  با  پایدار  و  سالم  آب  نعمت  از  روستایی 
سومین  و  چهل  رسیدن  فرا  با  همزمان  تومان،  میلیارد 
جمهور  رییس  حضور  با  شنبه  سه  امروز  انقالب  فجر 
قالب  در  نیز  شمالی  خراسان  های  پروژه  که  شد  افتتاح 

ح ها افتتاح شد. این طر

ح آبرسانی پایدار به ۴1۴1 روستای  روستای  ح آبرسانی پایدار به طر طر
شهرستان اسفراین خراسان شمالی شهرستان اسفراین خراسان شمالی 

ییس  ییس با حضور ویدئوکنفرانسی ر با حضور ویدئوکنفرانسی ر
جمهور  با اعتباری بالغ بر جمهور  با اعتباری بالغ بر 3۴73۴7  

یال افتتاح و در مدار بهره  یال افتتاح و در مدار بهره میلیارد ر میلیارد ر
برداری قرار گرفتبرداری قرار گرفت
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 سخن شهردار دکترحمیدی : 

ح نگهداشت شهری در بجنورد انجام می گیرد حذف فضاهای خسته شهری در قالب اجرای طر

پرتاژ ر
 

مدیریت ارتباطات شهرداری بجنورد

اقدامات تاسیساتی و ترافیکی شامل رنگ آمیزی و نصب تابلومعابر  -  خط کشی معابر  -  کابل گذاری و اصالح روشنایی چراغ های تزئینی حاشیه پیاده رو

آیین تحویل پارک و محله شــهرک شاهد به شهروندان در قالب اجرای برنامه ای در مســجد محل و با حضور اهالی و مردم قدرشناس بجنورد

صدوراخطار و رفع سد معبر و حذف عناصر نازیبای تبلیغات محیطیبازدید محله محور شهردار و مدیران شهرداری برای ترمیم و بهسازی فضاهای شهری

اصالح معابر و پیاده روها با احیا و   مرمت سنگفرش پیاده روها 1اقدامات عمرانی )لکه گیری معابر - اصالح سنگ فرش - آسفالت تراشی و زیرسازی و مرمت مجدد (

ترمیم  و  لکه گیری  پیاده روها،   و  معابر  مناسب سازی     -
پروژه های  مهم ترین  از  جــدول گــذاری ،  و  جوی  آسفالت،  

ح تحول نگهداشت شهر است. طر
-   در احیای فضاهای شهری و حفظ تاسیسات، عالوه بر 
امکانات  از  استفاده  امکان  مالی،  منابع  در  جویی  صرفه 
شهری برای زمان بیشتر و با ایمنی مناسب در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد.
ــه شــهــر و  ــا خــدمــت ب - قــصــد و نــیــت م
شهری  فضاهای  تــا  اســت  شــهــرونــدان 
شایسته  و  مــنــاســب  کـــه  ــه  ــون ــگ آن را 
شــهــرونــدان خــوبــمــان مــی دانــیــم به 
امکانات  اصلی  صاحبان  عــنــوان 
کنیم  ارائـــه  و  بهسازی  شــهــری، 

از  نگهداری  و  حفظ  در  نیز  عزیز  شهروندان  امیدواریم  و 
تا  باشند  داشته  الزم  مشارکت  ما  با  شهری  تاسیسات 
بتوانیم خدمات مان را در شهرداری به امر توسعه بخشی 

بیشتر به شهر اختصاص دهیم.
ح نگهداشت 1۴00 : اجرای طر

ح نگهداشت شهرابداع و ابتکار شهردار بجنورد برای  طر
و  پویا  محیطی  به  شهری  خسته  فضاهای  تبدیل  و  احیا 

شاداب است که از ۸ آبان ماه در بجنورد اجرایی شد.
عناصر  حــذف  دکترحمیدی،  گفته  به  آن  ــرای  اج از  هــدف 
نازیبای شهری -  تعمیر و مرمت و نگهداشت تاسیسات 
و مبلمان شهری - احیا و بهسازی معابر از منظر ترافیکی، 
ــازی  ــاس ــب ــری و زی ــه ــران، خـــدمـــات ش ــمـ ــل، عـ ــق  حــمــل و ن

است .

جنوبی  به  شمالی  بهشتی  درخیابان  اقدامات  این  اولین 
ــه تــرتــیــب رفـــع شــد.  ــد و مــشــکــالت ایـــن مــعــابــر ب اجـــرا ش
آن مواجه  که شاید سالها است شهروندان با  مشکالتی 
کرده یا امیدی به  بودند اما یا به دیدن نازیبایی ها عادت 
بهبود آن نداشتند، اما شهرداری با مدیریت دکترحمیدی  
انداخت  زبان ها  برسر  را  معابر  به  شناختی  زیبایی  نگاه 
درهسته  معابر  مشکل دارترین  و  غ ترین  شلو از  یکی  و 
ح  ــرای طــر ــ ــدام در قــالــب اج ــ اق ــن  ــی اول را در  ــزی شــهــر  ــرک م
 ، معبر سد  رفــع  با  تا  ــرارداد   قـ کــار  دستور  در  نگهداشت  
پلکان ها  حذف  محیطی،  تبلیغات  در  زائد  عناصر  حذف 
مرمت  پل ها،  و  تقاطع ها  سازی  سطح  هم  پیاده روها،  در 
باکس های  آمیزی  رنگ  و  زیباسازی  سنگفرش،  اصالح  و 
ای  جلوه  و...  تابلوها  احیای  و  اصالح  شهری،  تاسیسات 

زیباسازی  پیاده،  عابرین  تردد  در  ایمنی  روان،  ترافیک  از 
محیطی و ... را به نمایش بگذارد. اینک در پایان سه ماه 
اجــرای  شهرمان،   پویای  و  جــوان  شــهــردار  بکار  ع  شــرو از 
ح نگهداشت در خیابانهای شریعتی، بهشتی، شهرک  طر
کشاورز  بلوار  درمحله  اکنون  هم  و  رسید  پایان  به  شاهد 

درحال اجرا است. 
خدمات  به  دارد  نگاهی  دارد،  قــرار  شما  روی  پیش  آنچه 
ح نگهداشت که در محورهای اعالم  شهرداری در قالب طر

شده شهری به انجام رسیده است.
محل  از  آینده  سال  در  حمیدی،  دکتر  تاکید  به  که  طرحی 
از  بودجه شهرداری سهمی خواهد داشت و نگاهی فراتر 
خواهد  اختصاص  شهری  محالت  به  خیابان،  محورهای 

یافت.
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غیر از در دوست، در جهان کی یابی؟     
 جز او به زمین و آسمان کی یابی؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
امام خمینی - ره قرآن گوید، چنان نشان کی یابی؟

اول  همراه  اینترنت  سرعت 
سه روستای دیگر در خراسان 

شمالی افزایش یافت

در  همراه  تلفن  توسعه  ح  طر اجرای  راستای  در 
استان خراسان شمالی، سرعت اینترنت همراه 
توابع  روستاهای  موبایل  سایت  سه  در  اول  
فاروج  و  جرگالن  و  راز   ، بجنورد  شهرستان های 

، افزایش یافت.
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیر   هاشمی  علیرضا  شمالی:  خراسان 
تشریح  در  شمالی  خراسان  منطقه  مخابرات 
زیر  متوازن  توسعه  هدف  با  گفت:  خبر  این 
و  استان  در  ارتباطی   مخابراتی  های  ساخت 
اینترنت  ارائه  و  مخابراتی  سرویس های  ارتقاء 
پرسرعت موبایل به مشترکین، عالوه بر نصب 
اول  شرکت  4G  همراه  تکنولوژی  اندازی  راه  و 
روستای  همراه  تلفن  سایت  در  مخابرات  
تجهیزات  بجنورد،  شهرستان   توابع  از  گریوان 
مخابرات  اول  همراه    G 3تکنولوژی جدید 
مخابرات  اول  همراه  تلفن  سایت های  برروی 
و  راز  شهرستان  توابع  از  توتلی  روستاهای  در 
به بهره  و  توابع فاروج نصب  از  جرگالن و خرق 

برداری رسید.
راه اندازی  و  نصب  جهت  است:  گفتنی 
یادشده،   مناطق  در  موبایل  جدید  تکنولوژی 
محل  از  ریال  میلیارد   27 بر  بالغ  مجموعا  
اعتبارات دولتی و  شرکت مخابرات ایران صرف 

و هزینه شده است.
روابط عمومی - مخابرات منطقه خراسان شمالی

خبر

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
از ابتدای سال تا کنون بیش از 9 میلیارد ریال مساعدت دارویی به 3هزار و 734 

بیمار خاص و صعب العالج استان پرداخت شده است.
به گزارش جام جم، سیدعلی وکیلی با بیان این که کمک به بیماران صعب العالج 
دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  اقدامات  مهم ترین  جمله  از  خاص  بیماران  و 

حوزه  در  باالدستی  اسناد  مطابق  عملیاتی  برنامه های  اجرای  کرد:  اظهار  است، 
مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، مکمل ها، فرآورده های طبیعی، سنتی، 
داروهای تحت کنترل، شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی و... در اولویت 

برنامه های این معاونت قرار دارد.
وی از انجام 291 مورد بازرسی امسال از شرکت های پخش دارویی و داروخانه های 
استان خبر داد و عنوان کرد: طی همین مدت، تعداد 47 پروانه داروخانه شامل 
تأسیس و تمدید مسئول فنی و نیز 16 مورد مجوز بهره برداری صادر شده است.
وی با اشاره به بازدیدهای دوره ای از مراکز عرضه و توزیع تجهیزات و ملزومات 
پزشکی در استان و همچنین مراکز درمانی و واحدهای تولیدی، افزود: نیازسنجی 
مستمر و تأمین تجهیزات و ملزومات برای تمام مراکز درمانی دانشگاهی استان 

به  منظور ارائه خدمات به بیماران کرونایی  و غیرکرونایی انجام می شود.
سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح 
کرونا در زمان پیک های  کرد: مشکل کمبود برخی اقالم مانند سرم و داروهای 
گذشته با پیگیری حل شد و اکنون نیز مشکلی در تأمین داروی بیماران کرونایی 

استان وجود ندارد.

  

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از کشف بیش از 6 کیلوگرم ماده مخدر از 
نوع تریاک توسط ماموران این فرماندهی خبر داد. 

گفت:  خبر  این  جزئیات  تشریح  در   " فر مهران  "مهدی  سرهنگ  جام جم،  گزارش  به 
"کالله-  محور  از  عبوری  خودروهای  کنترل  به  که  گرماب  انتظامی  پاسگاه  ماموران 
تغییر  پاسگاه  به  نرسیده  که  تیبا  خودروی  دستگاه  یک  به  بودند  مشغول  آشخانه" 

مسیر داده بود مشکوک و اقدام به تعقیب خودرو کردند.
می شود  ماموران  سمت  از  تعقیب  متوجه  که  خودرو  راننده  این که  به  اشاره  با  وی 
یک  در  ماموران  افزود:  می کند،  پیاده  خودرو  از  را  مخدر  مواد  حامل  فرد  بالفاصله 
عملیات پلیسی فردی که حامل مواد مخدر بود را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 

شد.
و  کیلو   6 رابطه  این  در  این که  بیان  با  سملقان  و  مانه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
برای  از تکمیل تحقیقات  بع  کرد: متهم  کشف شد، تصریح  این فرد  از  تریاک  گرم   400
ماموران  توسط  نیز  خودرو  راننده  و  معرفی  قضائی  مراجع  به  قانونی  مراحل  انجام 
جدیت با  فرد  این  دستگیری  جهت  در  الزم  اقدامات  و  گرفته  قرار  شناسایی   مورد 

 ادامه دارد.

یاک در مانه و سملقان  اراذل و اوباش پارک بابا امان بجنورد دستگیر شدندسارق سابقه دار با ۴ فقره سرقت دستگیر شد کشف بیش از 6 کیلوگرم تر

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از دستگیری سارق سابقه داری با 4 فقره سرقت 
سیم و کابل برق خبر داد. 

افزود: در پی  این خبر  اعالم جزئیات  با  گزارش جام جم، سرهنگ"علیرضا پوربه"  به 
فاروج،  شهرستان  سطح  اماکن  و  معابر  کابل  و  سیم  سرقت  فقره  چندین  وقوع 

گاهی قرار گرفت. بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار ماموران پلیس آ
و  فنی  اقدامات  انجام  با  انتظامی  ماموران  این که  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
یک  در  متهم  افزود:  کنند،  شناسایی  را  سابقه داری  سارق  شدند  موفق  اطالعاتی 
عملیات غافلگیرانه حین لخت کردن سیم و کابل های برق در پاتوقی دستگیر و به 

گاهی منتقل شد. پلیس آ
فرمانده انتظامی شهرستان فاروج تصریح کرد: متهم در بازجویی های انجام شده به 
4 فقره سرقت سیم و کابل های برق معابر و اماکن خصوصی در شهرستان اعتراف 

کرد.
از پاتوق موردنظر مقادیری سیم  با بیان این که در بازرسی  سرهنگ پوربه در پایان 
از تشکیل  کرد: متهم در نهایت بعد  کشف شد، خاطرنشان  کابل برق مسروقه  و 

پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از دستگیری 3 نفر از اراذل و اوباش سابقه دار 
در پارک تفریحی گردشگری بابا امان خبر داد.

به گزارش جام جم، فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از دستگیری 3 نفر از اراذل 
امان  بابا  پارک  در  سابقه دار  اوباش  و  اراذل  از  نفر   3 داردستگیری  سابقه  اوباش  و 

بجنورد در پارک تفریحی گردشگری بابا امان بجنورد خبر داد.
سرهنگ مسعود وحیدی گفت: این افراد ضمن درگیری با چاقو و قمه با شهروندان 
در محل پارک بابا امان و انسداد مسیر رفت و آمد خودروها، موجب ناامنی همگانی 
شده بودند، با سرعت عمل ماموران در کمتر از 2 ساعت، دستگیر و به مقر انتظامی 

منتقل شدند.
، تعداد زیادی سالح سرد از  وی افزود: در بازرسی از محل اختفای این افراد سابقه دار

جمله قمه و، چاقو کشف و ضبط شد.
سرهنگ وحیدی تاکید کرد: به عنوان خادمان مردم، به استناد قانون|، با افرادی که 

برای مردم ایجاد مزاحمت کنند،  با قدرت و قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

به منظور بزرگداشت سالروز پیروزی انقالب اسالمی و گرامیداشت 
مخابرات  همکاری  با  شهدا  یادواره  مراسم  شهدا،  خاطره  و  یاد 

منطقه خراسان شمالی در بجنورد، برگزار شد.
)ع(  امام هادی  شهادت  شب  با  همزمان  جام جم،  گزارش  به 
یادواره شهدای روستای درصوفیان بجنورد در منطقه صندل آباد 
با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی، 
مدیر مخابرات منطقه و جمعی از دیگر مدیران این مجموعه در 
رعایت  با  بجنورد  شهر  توابع  از  آباد  صندل  منطقه  مسجد  محل 
سالگرد  چهارمین  و  چهل  در  و   برگزار  بهداشتی،  پروتکل های 
انقالب  شهدای  خاطره  و  یاد  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی 
اهدای  با  مراسم  این  در   : گزارش  این  به  بنا  شد.  داشته  گرامی 

هدایای یادبود از سوی مخابرات منطقه خراسان شمالی از خانواده 
معظم شهدا، تجلیل شد.

پایگاه انتقال خون اسفراین آغاز به کار کرد برپایی یادواره شهدا با همکاری مخابرات خراسان شمالی 

شهرستان  این  فرماندار  حضور   با  اسفراین  خون   انتقال  پایگاه 
خراسان شمالی و مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی راه اندازی 
شد.این مرکز با استقبال زیاد مردم نوع دوست اسفراین روبرو شد 
که با توجه به این حجم از استقبال روزهای فعال اهدای خون از یک 

روز به دو روز تغییر یافت.
با  استان  خون  انتقال  کل  مدیر  ع  زار حسین  جام جم،  گزارش  به 
صحنه  در  اسفراین  مردم  شور  پر  و  همیشگی  حضور  به  اشاره 
اهدا خون افزود: مردم شریف شهرستان اسفراین بخش بزرگی از 
اهداکنندگان استان را تشکیل می دهند و با توجه به این مساله 
این  در  خون  اهدا  مرکز  تاسیس  اسفراین  فرمانداری  همکاری  با 
ح  شهرستان صورت گرفت. روز و ساعت فعالیت این پایگاه به شر

زیر می باشد: شنبه و دوشنبه هر هفته  ساعت 8:30 الی 12  همراه 
داشتن اصل کارت ملی جهت اهدای خون الزامیست.

از ابتدای سال تا کنون انجام شد؛

پرداخت  کمک های  دارویی  به بیماران خاص

سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
این کـه  بیـان  بـا  شـمالی  خراسـان 
بـه  مبتـال  افـراد  از  زیـادی  درصـد 
کرونـا بـا عالئـم شـبه سـرماخوردگی 
مراجعـه  اسـتان  درمانـی  مراکـز  بـه 
می کننـد، نسـبت بـه شـناخت ایـن 
و  قرنطینـه  رعایـت  لـزوم  و  عالئـم 
هشـدار  بهداشـتی  پروتکل هـای 

داد.
سـیدجواد  جام جـم،  گـزارش  بـه 
کـرد:  اظهـار   1400 بهمـن   17 پورنقـی 
مبتالیـان  از  زیـادی  بسـیار  درصـد 
بـه کرونـا بـا عالئـم خفیـف و عالئمـی 
شـبیه به سـرماخوردگی هسـتند که 
نیـاز بـه اقدامـات اختصاصـی ندارنـد 
و بـا درمان هـای عمومـی بهبود پیدا 

. می کننـد
وی تصریـح کـرد: امـا بـه دلیل قدرت 
سـرایت پذیـری بـاالی ایـن بیمـاری، 
بـه سـرعت افـراد خانـواده و جامعـه 
بـا  حتـم  طـور  بـه  و  می کنـد  درگیـر  را 
افزایـش مبتالیـان، شـاهد افزایـش 

مـوارد بسـتری نیـز خواهیـم بـود.

موازیـن  رعایـت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
منظـور  بـه  پروتکل هـا  و  بهداشـتی 
کنتـرل و پیشـگیری از شـیوع بـاالی 
سـویه جدیـد ویـروس، عنـوان کـرد: 
بـاال،  تـب  نفـس،  تنگـی  احسـاس 
کاهـش سـطح هوشـیاری و کاهـش 
از  خـون  اکسـیژن  اشـباع  درصـد 
کـه  هسـتند  خطـری  عالئـم  جملـه 
درمانـی  مراکـز  بـه  سـریعا  بایـد  فـرد 

کنـد. مراجعـه 
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
عالئـم  شـناخت  شـمالی  خراسـان 
خطـر و مراجعـه زود هنـگام بـه مراکز 
برشـمرد  اهمیـت  حائـز  را  درمانـی 
دارای عالئـم  بیمـاران  کـرد:  اظهـار  و 
شـدید بایـد درمان هـای اختصاصـی 
دریافـت کننـد و مبتالیـان بـا عالئـم 
نسـبتا  عمومـی  حـال  و  خفیـف 
بـه  مراجعـه  بـه  نیـازی  مناسـب 

ندارنـد. اورژانـس 
و  مراقبـت  بـا  بایـد  کـرد:  تاکیـد  وی 
ضـرب  بهداشـتی  موازیـن  رعایـت 
را کنـد کنیـم  آهنـگ شـیوع بیمـاری 

مبتالیـان  ناگهانـی  افزایـش  کـه  چـرا 
باعـث افزایـش بـار در مراکـز درمانـی 
کادر  اسـت  ممکـن  و  می شـود 
درمـان بـا امکانـات محـدود بـه ارائـه 

نرسـند. مطلـوب  خدمـات 
سـوش  در  این کـه  بیـان  بـا  پورنقـی 
جدیـد، کـودکان نسـبت بـه سـوش 
بیمـاری  ایـن  درگیـر  بیشـتر  دلتـا 
حاضـر  حـال  در  گفـت:  می شـوند، 
در  کرونـا  بـه  مبتالیـان  از  درصـد   20
در  کـه  هسـتند  کـودکان  اسـتان 

پیـدا  هـم  بسـتری  بـه  نیـاز  مـواردی 
. می کننـد

علـوم  دانشـگاه  سرپرسـت 
تکمیـل  شـمالی  خراسـان  پزشـکی 
راه هـای  از  یکـی  را  واکسیناسـیون 
پیشـگیری از ایـن بیمـاری برشـمرد 
صـورت  در  افـراد  کـرد:  عنـوان  و 
نداشـتن عالئـم می تواننـد بـه مراکـز 
پایگاه هـای سـالمت در  و  تجمیعـی 
واکسـن  و  مراجعـه  اسـتان  سراسـر 

کننـد. دریافـت  را  خـود 

افزایش مبتالیان به کرونا با عالئم سرماخوردگی در خراسان شمالی


