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خراسان  شمالی 
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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:شهردار بجنورد:مدیر تولید مجتمع صنعتی اسفراین خبر داد:

تولید محور قطار  افزایش 
 در  مجتمع صنعتی اسفراین 

 حمایت شهرداری بجنورد
کار  کسب   از استارتاپ ها و 

ضرورت بهره مندی از عنصر همدلی 
در راستای توسعه شهرستان فاروج 444

|    2     |    

 ســفر  نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقاب اســامی به خراسان  شمالی: ســفر  نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقاب اســامی به خراسان  شمالی:

بهره برداری از بهره برداری از ۱۲۰۰۱۲۰۰ واحد مسکن روستایی واحد مسکن روستایی

 ۲۲ زندانی استان طی ماه جاری
آزاد می شوند  

مدیر کل زندان های خراسان شمالی: 

در به گزارش جام جم، گرجی تعدادی از این زندانی ها جزو زندانیان جرائم 
غیر عمد و تعدادی نیز جزو جرائم عمد اما نادم و پشیمان هستند.
ــدن ۲۲ بــهــمــن  ــ ــیـ ــ ــرارسـ ــ ــبـــت فـ ــاسـ ــنـ ــه مـ ــ ــان بـ ــ ــیـ ــ ــدانـ ــ ــداد از زنـ ــ ــعـ ــ ایــــــن تـ
ــد شــــد. ــ ــنـ ــ ــواهـ ــ و یــــــا مـــــیـــــاد امــــــــــام عــــلــــی )ع( و روز پــــــــدر آزاد خـ
ــان  ــدگ ــن ــوان ــی از خ ــک ــی ی ــاووشــ ــا، مــحــســن چــ ــویـــش هـ ــی از پـ ــک اخـــیـــرا در ی
کــشــور مبلغ ۱۰۰ میلیون تــومــان را بـــرای آزادی ایـــن زنــدانــیــان کــمــک کــرد.
در ایــن اســتــان ۸۴ زنــدانــی جــرائــم غیر عمد در زنـــدان هـــای اســتــان زنــدانــی 

ــعـــدادی آزاد خــواهــنــد شـــد و ... بـــودنـــد کـــه از ایـــن تـــعـــداد طـــی تـ
4

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

امیکرون در کمین کودکان
ُ

4

آزمون روی نمونه ها از    5۰۰ مورد 
واحد های تولیدی استان  انجام شد

مدیر کل استاندارد خراسان شمالی:

4

و  راه  ساختمان  و  مسکن  معاون 
از  شمالی  خراسان  استان  شهرسازی 
اخذ گواهینامه استاندارد ۱۰۹ دستگاه 
آسانسور در گلستان شهر بجنورد در 

استان خبر داد.
به گزارش جام جم، علی فخرانی گفت: 
تعداد ۵۹۰۰ واحد مسکونی در گلستان 
شهر احداث و بهره برداری شده است 
 ۲۵۶ از  شهر  گلستان  شهروندان  که 
دستگاه آسانسور استفاده می نمایند.

دستگاه   ۱۰۹ تعداد  این  از  افزود:  وی 

استاندارد  گواهینامه  دارای  آسانسور 
و تعداد ۱۴۷ دستگاه دیگر  می باشند 
مرحله اخذ گواهینامه استاندارد را طی 
می کنند و ۱۰۲ دستگاه آسانسور نیز راه 

اندازی نشده است.
شرکت های  کرد:  تصریح  فخرانی 
در  باید  آسانسورها  راه اندازی  متولی 
اخذ گواهینامه استاندارد آسانسورها 
بیشتر  همکاری  البته  نمایند،  تسریع 
را  کار  می تواند  استاندارد  کل  اداره 

سهل تر نماید.

و  راه  ساختمان  و  مسکن  معاون 
شمالی  خراسان  استان  شهرسازی 
خوشبختانه  کرد:  اضافه  پایان  در 
دستگاه های آسانسور و متعلقات آن 
که در گلستان شهر استفاده شده اند 
اما  می باشند  مناسبی  کیفیت  دارای 
 چاله ها و اتاق آسانسور به لحاظ 

ً
بعضا

ابنیه مشکاتی دارند که با مساعدت 
شرکت های نصب آسانسور، بازرسان 
و اداره کل استاندارد انشااهلل مشکل 

مرتفع خواهد شد.

ــای صــنــعــتــی  ــ ــرک ه ــ ــه ــ ــرکــــت ش مـــدیـــرعـــامـــل شــ
ــان شــمــالــی گـــفـــت: بـــا حــمــایــت شــرکــت  ــ ــراس ــ خ
بر  پژوهشی  شمالی  خراسان  صنعتی  شهرک های 
بررسی   « موضوع  با  استان  داری  دستبافته های 
نمادهای به کار رفته در گلیم سفره کردی، قالیچه 

ترکمنی و قالی کوردی » انجام شد.
ــاره به  ــزارش جــام جــم، سیاوش وحــدت با اش به گ
که فرش دستباف خراسان شمالی،  این موضوع 
عنوان  بــوده  کشور  ح  مطر دستباف  فرش های  از 
شناخت  شاخص های  از  یکی  ایــرانــی  فــرش   : کــرد 
فرهنگ ملی ایران و یکی از مهم ترین محصوالت 
نماد  عنوان  به  دور  سالیان  از  که  است  صادراتی 
رونق  و  توسعه  و  مــی رود  شمار  به  کشور  معرفی 
این صنعت، آثار مثبتی بر اقتصاد استان و کشور 

خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با این که در کشور ما فرش بافان 
آنها در کشور  زیادی وجود دارد که دستبافته های 
ح است, متأسفانه پژوهش یا کتاب جامعی در  مطر

این حوزه وجود ندارد و به همین دلیل 
شرکت شهرک های صنعتی استان 

مــعــصــومــه  پـــژوهـــشـــی  ح  طــــر از 
ذینفعان  از  یــکــی  ذوالـــفـــقـــاری 
حمایت  اســتــان  فــرش  خوشه 
مالی کرد تا این پژوهش بتواند 
به عنوان منبعی در حوزه فرش 

مورد استفاده قرار گیرد.
صنعتی  خوشه   : گفت  وحــدت 

شرکت  توسط  شمالی  خــراســان  دستباف  فــرش 
شهرک های صنعتی استان در سال 90 تا 93 توسعه 
یافت ولی پس از خروج عامل توسعه از این خوشه 
، همچنان حمایت های شرکت شهرک های صنعتی 

در زمینه فرش دستباف ادامه دارد.
»بررسی  پــژوهــش  نگارنده  ذوالــفــقــاری  معصومه 
نمادهای به کار رفته در گلیم سفره کردی، قالیچه 
از تهیه  : هــدف  کــرد  بیان  کـــوردی«  ترکمنی و قالی 
استان  اصیل  فرش  به  عاقمندی   ، پژوهش  این 
خراسان شمالی و همچنین نقوش سفره کردی که 

به مرور در حال از بین رفتن بود حفظ شود. 
ی  بــررســی هــای و از  پـــس  ــزود:  ــ ــ اف

فــراوان عدم وجود کتاب 
ــع در  ــامـ تــخــصــصــی جـ
ــه  بــــخــــش فــــــــرش ک
ــا بــحــال بـــه صـــورت  تـ
ــه ایــن  تــخــصــصــی و بـ
شکل به نقوش سفره 
کـــــــــــردی 

پژوهش  این  نگارش  به  ترغیب  بودند  نپرداخته 
شدم.

ــن پــژوهــش  ــاپ ایـ ذوالـــفـــقـــاری گــفــت: پــس از چـ
ــردم، ایــن پژوهش  بــازخــوردهــای خوبی دریــافــت ک
دستی،  صنایع  و  ــرش  ف اســاتــیــد  استقبال  مـــورد 
دانشجویان این رشته و عاقه مندان به این هنر 
قرار گرفته و هر کدام از نگاه خودشان از این کتاب 

بهره می برند.
به عنوان یک  این پژوهش  کرد:  وی خاطر نشان 
با  می توانند  که  است  بافندگان  بــرای  جامع  آلبوم 
آن برای  از نقوش اصیل  مراجعه به این پژوهش 

بافته های خودشان استفاده کنند.
ــار داشـــــت: یــکــی از  ــاری اظـــهـ ــقـ ــفـ مــعــصــومــه ذوالـ
نبود   ، این پژوهش  در نگارش  بزرگترین مشکل 
میدانی  صــورت  به   

ً
نــاچــارا که  بــوده  مکتوب  منابع 

و  زمــانــی  هزینه  کــه  پرداختم  مطالب  ــردآوری  گــ بــه 
مالی زیادی را متحمل شدم ، اما از آن جهت که با 
بافندگان و پیش کسوتان این هنر مصاحبه کردم 

سختی کار را برایم آسان کرد.
کرد:  بیان  استان  فرش  خوشه  ذینفع  ذوالفقاری 
این  ناچار  به  بیشتر  نقدینگی  نداشتن  دلیل  به 
حمایت  با  که  سفید  و  سیاه  صــورت  به  پژوهش 
ــان بــود  ــت مــالــی شــرکــت شــهــرک هــای صنعتی اس

،توانستم به چاپ برسانم.
در پایان وی از شرکت شهرک های صنعتی استان 
تا  ابتدا  از  معنوی  و  مالی  حمایت های  دلیل  به 

انتهای تهیه پژوهش، تقدیر و تشکر کرد.

با حمایت شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی؛

 پژوهشی بر دستبافته های داری استان انجام شد

۱۰۹ دستگاه آسانسور در گلستان شهر دارای گواهینامه استاندارد هستند

میزبانی  دوره  هفتمین  ــا  ب هــمــزمــان 
خـــراســـان شــمــالــی فــیــلــم هــای »خــائــن 
میان  در  دروغ«  »الیـــه هـــای  و  کــشــی« 
ــان در  ــبـ ــاطـ ــخـ ــال پــــرشــــور مـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
بجنورد  عمیق  و  گلشن  سینماهای 

اکران شد.
بــه گــــزارش روابــــط عــمــومــی و پــایــگــاه 
اطاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
ــتـــان خـــراســـان شــمــالــی،  اســـامـــی اسـ
»ابــوالــحــســن حـــیـــدری« مــعــاون امــور 
به  کــل  اداره  ایــن  سینمایی  و  هــنــری 
ــه مـــنـــدان در  ــاق اســتــقــبــال پـــرشـــور ع
فــیــلــم هــای  ــران  ــ ــ اک از  روز  نــخــســتــیــن 
که  ایــن  از  و  کــرد  جشنواره فجر اشــاره 
امکان فروش بلیت  برای تمام روزهای 
سخن  اســت،  شــده  فراهم  جشنواره  
می توانند  مندان  عاقه  افزود:  و  گفت 
www.irantic. ســایــت هــای  طــریــق  از 

 ir.و  www.cinematicket.org  ،com
بلیط  تهیه  بــه  نسبت   www.gisheh

اقدام کنند.
ــای  ــم ه ــل ــی ف ــه  ــ ک ایـــــن  بـــیـــان  ــا  ــ ب وی   
ســــیــــنــــمــــایــــی»خــــائــــن کـــــشـــــی« بــه 

ــود کــیــمــیــایــی« و  ــعـ ــی»مـــسـ ــردانـ ــارگـ کـ
»رامین  کارگردانی  به  دروغ«  »الیه های 
 20:30 و   18 ســئــانــس   2 در  ســـهـــراب«  
استقبال  با  عمیق  و  گلشن  سینمای 
خوب مخاطبان رو به رو شد، به اکران 
فیلم های »ماهان« به کارگردانی »حمید 
به  خصوصی«  »ماقات  حاتمی«،  شاه 
با  همزمان  شمس«  »امید  کارگردانی 
کــرد.  از جــشــنــواره اشـــاره  روز  دومــیــن 
ســوم  روز  در  داد:  ــه  ــ ادامـ »حـــیـــدری« 
کارگردانی  به  »هــنــاس«  فیلم های  نیز 
به  بــازنــده«  »مـــرد  و  دارابــــی«  »حسین 
مهدویان«  حسین  »محمد  کارگردانی 

کــرد:   خاطرنشان  وی  مــی شــود.  اکـــران 
اکران فیلم ها  کرونا،  به شیوع  با توجه 
کامل  رعــایــت  و  ظرفیت  درصـــد   50 بــا 
پـــرده  روی  بــهــداشــتــی  ــای  ــل ه ــک ــروت پ
ــــن گـــــزارش حــاکــی اســـت،  مــــــی رود. ای
فیلم های »بیرو« به کارگردانی »مرتضی 
ــرار  عــلــی عــبــاس مـــیـــرزایـــی«، »بــــدون ق
شعیبی«،  بهروز  کارگردانی»  به   » قبلی 
فیلم های سینمایی»موقعیت مهدی« 
«، »شب  به کارگردانی »هادی حجازی فر
حاتمی  »یوسف  کارگردانی  به  طایی« 
پــرده  نـــوزدهـــم روی  و  کــیــا« هــجــدهــم 

می رود.

ــاس ایـــن گــــزارش، هــمــزمــان با   بــر اسـ
در  فــیــلــم هــا  ــران  ــ اکـ از  روز  شــشــمــیــن 
 » خراسان شمالی  فیلم های »برف آخر
عسگری،  »امیرحسین  کــارگــردانــی  بــه 
»حسین  کـــارگـــردانـــی  ــه  ب ــادروان«  ــ ــ »شـ
فیلم های  روز  هفتمین  در  و  نــمــازی« 
ــن وزیــر  ــ ــی »آری ــردان ــارگ ــا« بــه ک ــ »بـــی روی
دفتری« و »شهرک« به کارگردانی »علی 
ــران  ــرای عــاقــه مــنــدان اکـ ــ حــضــرتــی« ب

می شود.
ــی  ــ ــردان ــ ــارگ ــ ــای »ضـــــــد« بــــه ک ــلـــم هـ ــیـ فـ
»امیرعباس ربیعی« و »دسته دختران« 
از دیگر  نیز  کارگردانی »منیر قیدی«  به 
فــیــلــم هــای در نــظــر گــرفــتــه شـــده بــرای 

اکران در خراسان شمالی است.
گفتنی است، چهلمین جشنواره فیلم 
رقابتی  و  فرهنگی  بــخــش   2 در  فــجــر 
»مسعود  دبیری  به  بهمن   ۲۲ تا   ۱۲ از 
ــقــاش زاده« در حــال بــرگــزاری اســت و  ن
دوره  هفتمین  بــرای  شمالی  خــراســان 
پــیــاپــی مــیــزبــان ایـــن رویــــداد هــنــری با  
اکران 16 فیلم  در سینماهای گلشن و 

عمیق است.

در نخستین روز از اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر رقم خورد؛

استقبال پرشور مردمی از فیلم های فجر چهلم

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد خراسان شمالی، از ابتدای سال 
انجام  استان  تولیدی  واحدهاي  از  برداری  نمونه  ۵۰۲مورد  کنون  تا  جاری 
شده است که نسبت به برنامه مصوب تعیین شده از جانب سازمان ملی 

استاندارد۹۰ درصد پیشرفت داشته اند.
فهیمه مهمان نواز مدیر کل استاندارد خراسان شمالی با اعام این مطلب 
افزود: یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران نظارت بر کیفیت تولیدات 

صنعتی و انطباق ویژگی های این تولیدات با موازین استاندارد است.
رعایت  مشمول  داخل  تولید  محصوالت  کلیه  داشت:  اظهار  نواز  مهمان 
نشان  زیر  در  فرد  به  منحصر  رقمي  ده  کد  ج  در به  ملزم  اجباری،  استاندارد 
سامانه  به  کد  این  ارسال  با  که  هستند  کاال  بسته بندی  روي  استاندارد 
پروانه  وضعیت  محصول،  نام  تولیدی،  واحد  نام  شامل  اطاعاتی   ،۱۰۰۰۱۵۱۷
کاربرد عامت استاندارد و تاریخ انقضای آن به مصرف کنندگان اعام می شود.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۱۷مورد بازرسی فنی از واحدهای 
تولیدی صورت گرفته که نسبت به برنامه مصوب سازمان ۹۴درصد محقق 

شده است.

تحقق ۹۰درصدی نمونه برداری از واحدهای
 تولیدی خراسان شمالی نسبت به برنامه مصوب

 کمیته امداد امام خمینی)ره ( 
خراسان شمالی

امام خمینی)ره(: هر چه انقاب اسامی دارد، از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است 
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ح  هادی، افتتاح ۱2۰۰ واحد مسکن روستایی و اهدای اسناد مالکیت روستایی بهره برداری از پروژه های طر

همزمان با ایام ا... دهه فجر صورت گرفت:

اد  نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقاب اسامی به خراسان  شمالی  سفر حجت االسام روحانی نژ

حجت االسام روحانی نژاد در نشست با استاندار خراسان شــمالی اظهار داشت: ساخت مسکن برای 
محرومان با مشارکت این قشر و با پرداخت تسهیات و کمک های باعوض در حال انجام است. 

وی افــزود: از رســالت های بنیــاد مســکن انقاب اســامی، کمــک به خانــه دار شــدن محرومان اســت و 
تاکنون شمار زیادی از این قشر با کمک این بنیاد خانه دار شده اند.

وی با اشــاره به صدور ســند مالکیت برای روســتاییان و ســاکنان در شــهرهای زیر 25 هــزار نفر جمعیت 
خاطرنشان کرد: با صدور سند مالکیت بسیاری از مشکات روستاییان برای دریافت تسهیات بانکی و 

نیز مسائل حقوقی و تنش ها و اختافات کاهش یافته است.
وی افــزود: یکی دیگر از رســالت های ایــن بنیاد کمک به مقاوم ســازی واحدهای مســکونی در روســتاها 
ح ویژه مسکن روســتایی از ســال 85 تا کنون در حال انجام  اســت، در این زمینه پرداخت تســهیات طر
است و با کمک این منابع بیش از 52 درصد از واحدهای مسکونی در روستاها و نیز شهرهای زیر 25 هزار 
نفر جمعیت مقاوم سازی شده است. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقاب اسامی افزود: در چهار 
خ داد و وقوع سیل هم در چهار نقطه از کشور سبب خسارت مالی  ماه گذشته زلزله در 6 نقطه از کشور ر

شد اما خوشبخانه تلفات جانی بسیار اندک بود که نشان از تاثیر مقاوم سازی دارد.
وی با اشــاره به تاکید رهبر معظم انقاب برای بازســازی مناطق آســیب دیده از حادثه هــای طبیعی اظهار 
داشــت: این بنیــاد بــرای ســرعت دادن به بازســازی مناطــق خســارت دیده معطــل تصویب تســهیات 
بازسازی نمانده و از منابع مختلف از جمله منابع حســاب 100 امام)ره( کار بازسازی را در کمترین زمان آغاز 
کرده اســت. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقاب اســامی افزود: بنیاد مسکن انقاب اسامی کار 
آوار برداری و خاکبرداری و صدور پروانه برای ساخت و ساز در مناطق خسارت دیده از حادثه های طبیعی 
به صورت رایگان انجام می دهد. اســتاندار خراسان شــمالی هم در این نشســت خدمات بنیاد مسکن 
انقاب اســامی را ارزنــده و قابل تحســین عنوان کــرد و گفت: خانه دار شــدن حق شــهر و شــهروندان و 

روستاییان است و به نوعی نداشتن خانه مناسب اصل بر زمین مانده خانواده ها است.
وی خاطرنشــان کرد: تامین مســکن در هر لباس که باشــد ارزنده اســت البته شــاهد تــاش و اقدامات 

بنیاد مسکن در روستاها و شهرها برای تامین مسکن هستیم. 
اســتاندار خراســان شــمالی با تاکید بر ضرورت مقاوم ســازی مســکن افزود: در حاشیه شــهرها ساخت 
ح مشــخص انجام شــده که باید زمین هایــی در اختیار بنیاد مســکن قــرار دهیم تا  و ســازهایی بدون طر

واحد هایی مقاوم برای محرومان بسازند.

 بنیاد مسکن 100 هزار واحد مسکونی برای
 محرومان ساخته است 

نماینده ولی فقیه در خراســان شمالی با بیان این که پیشــرفت و بهره مندی یک 
منطقه ابتدا از خانه های مردم ســنجیده می شــود، افزود: عملکرد بنیاد مسکن 
در نوسازی و بهبود وضعیت مسکن سبب ماندگاری مردم در مناطق و افزایش 

رضایتمندی آن ها شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی 
حجت االســام »نــوری«، در دیــدار نماینــده ولی فقیــه در بنیــاد مســکن انقــاب 
، با اشــاره به اهمیت مســکن در حیات مردم، اظهار کرد: مسکن  اســامی کشــور

مایه آرامش و از نقاط امید مردم در زندگی است.
وی تصریح کــرد: امروزه هزینه های ساخت وســاز و نوســازی مســکن بــاال بوده و 
ورود به ایــن عرصه و تأمین هزینه های آن اقدام دشــواری اســت از این رو کمک و 

مساعدت بنیاد مسکن بسیار مفید و گره گشاست.
حجت االســام »نــوری« اضافه کــرد: همچنیــن اســتحکام منــازل و مقاوم ســازی 
ســاختمان ها از جمله اقدامات ارزنده ای اســت که به همت بنیاد مسکن انجام 
می شــود. نماینــده ولی فقیــه در خراســان شــمالی با اشــاره بــه رضایــت مردمی از 
پاسخگویی مدیران مجموعه بنیاد مسکن و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در ایــن نهــاد در اســتان، اظهــار کــرد: خدمات دهــی شایســته مدیریــت و دفتــر 
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن خراسان شمالی، زمینه رضایت مندی مردم 

را فراهم کرده است.
وی با اشــاره به فرمایــش رهبر معظم انقاب در ســفر به خراســان شــمالی مبنی 
بر این کــه این اســتان ظرفیــت قرار گرفتــن در بیــن 10 اســتان برتــر کشــور را دارد، 
گفت: بایــد تاش کنیــم منویــات مقام معظــم رهبــری در همــه حوزه هــا از جمله 
مسکن اجرایی شود تا بتوانیم به هدف ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقاب 
دســت یابیم. گفتنــی اســت، در این نشســت بــا قدردانــی از خدمات چند ســاله 
حجت االسام »علیرضا احمدی« در سمت مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در اداره کل بنیاد مسکن انقاب اسامی خراسان شمالی، حجت االسام »سید 

محمدباقر هاشمی« به عنوان مسئول جدید این دفتر معرفی شد.

رضایت مردمی از پاسخگویی مدیران 
مجموعه بنیاد مسکن

نماینــده ولی فقیــه در بنیاد مســکن انقاب اســامی گفت: 
ح نهضــت ملی،  ســهم این بنیــاد از ســاخت مســکن در طــر
تولید ۴۰۰ هزار واحد در سال اول در شهرها و روستاها است.

حجــت االســام و المســلمین حســین روحانــی نــژاد در 
نشســت بــا خیــران مســکن ســاز خراســان شــمالی اظهــار 
ح نهضــت ملی ســالی یک  داشــت: قــرار اســت در قالــب طــر
میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که سهم این 

بنیاد ساخت ۴۰۰ هزار واحد در یک سال است.
وی افــزود: ۲۰۰ هــزار واحــد در شــهرها و ۲۰۰ هــزار واحــد در 
روســتاها ســاخته می شــود و در این زمینه ســاخت و ساز در 

برخی شهرها آغاز شده است. 
وی در بخــش دیگر ســخنان خود بــا اشــاره به این کــه یکی از 
نگرانی هــا ســکونت مــردم در منــازل غیرمقــاوم در حاشــیه 
ح ها نوسازی بافت شهری در حاشیه  شهرها است گفت: طر
، زابل و زاهــدان به صورت  شــهرها در ۱۰ نقطه از جمله چابهار
پایلوت انجام می شــود. نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن 
انقاب اســامی گفت: این بنیاد با داشتن تجربه در ساخت 
، وجود ماشین آالت سنگین و نیروی انسانی ظرفیت  و ساز
مناســبی بــرای فراهــم کــردن شــرایط مطلــوب در شــهرها و 
روســتاها را دارد. وی بــا اشــاره بــه ســاخت ســه هــزار واحــد 
مسکونی برای محرومان خراســان شمالی گفت: باید تاش 

شود تا ساخت واحدهای مسکن محرومان سرعت گیرد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقاب اســامی تصریح 
کــرد: البتــه تمــام اقدامــات در ایــن بنیــاد بــه نوعی کمــک به 
محرومــان و روســتاییان اســت کــه رفــاه و آرامــش در ایــن 

مناطق حاصل شود.

بنیاد مسکن در نهضت ملی ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی می سازد 

ح هادی و 1200 واحد مسکن  افتتاح 9 طر
روستایی در خراسان شمالی

ح هادی و 1200 واحد مسکن روستایی در خراسان شمالی   9 طر
با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقاب اسامی در  

شهرستان بجنورد افتتاح شد
حجت  شمالی  خراسان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
ح های  از طر نژاد در حاشیه مراسم بهره برداری  االسام روحانی 
رسالت  از  داشت:   اظهار  بجنورد  در  شمالی  خراسان  روستایی 
های بنیاد مسکن انقاب اسامی، عمران و بهسازی روستایی 

و احداث مسکن روستایی می باشد.
وی با اشاره به صدور سند مالکیت برای روستاییان و ساکنان در 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت خاطرنشان کرد: با صدور سند 
مالکیت بسیاری از مشکات روستاییان برای دریافت تسهیات 
بانکی و نیز مسائل حقوقی و تنش ها و اختافات کاهش یافته 

است.
پرداخت  گفت:  روستایی  مسکن  تسهیات  خصوص  در  وی 
کنون  تا   ۸۵ سال  از  روستایی  مسکن  ویژه  ح  طر تسهیات 
از  درصد  از ۵۲  بیش  منابع  این  کمک  با  و  است  انجام  حال  در 
وحداهای مسکونی در روستاها و نیز شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 

جمعیت مقاوم سازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: تسهیات ارزان قیمت سبب اقبال و رغبت 
مردم به مقاوم سازی شده و البته موجب کاهش تلفات جانی در 

حادثه های سیل و زلزله شده است.
گفتنی است در دومین روز از دهه مبارک فجر  با حضور نماینده 
ح  کشور ۹ پروژه طر انقاب اسامی  ولی فقیه در بنیاد مسکن 
هادی و ۱۲۰۰ واحد مسکن روستایی خراسان شمالی با اعتباری 
بالغ بر 650 میلیارد ریال در روستای مرز شهرستان بجنورد افتتاح 

گردید.

یکشنبه    ۱7 بهمن ۱4۰۰   شماره 6۱4۹

دیدار با استاندار خراسان شمالی و نماینده ولی فقیه در استان و برگزاری جلسه شورای مدیران و معاونان بنیاد مسکن استان ، جلسه خیران مسکن ساز ، بازدید از پروژه های مسکن شهری و تاسیسات آسفالت 
و سنگ شکن بنیاد مسکن ، جلسه هم اندیشی با کارکنان بنیاد مسکن استان و افتتاح مسکن ایتام )مددجوی بهزیستی( و بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده فاروج از جمله برنامه های سفر دو روزه نماینده 

ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی به خراسان شمالی بود .
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گفت:  شمالی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
سه  از  فجر  دهه  گرامیداشت  با  همزمان 
ویژه  عمرانی  و  اقتصادی  ح  330طر و  هزار 

مددجویان بهره برداری می شود.
از  این که  بیان  با  راد  الهی  مجید   
در  افتتاحی  ح های  طر مجموع 
ح  طر  142 و  هزار  سه  فجر  دهه 
است،  اقتصادی  بخش  در 
ح های  طر ازمجموع  افزود: 
و  هزار   ۲ تعداد  افتتاحی 
منابع  محل  از  مورد   ۴۳۹

امداد  صندوق  محل  نیزاز  ح  طر  660 و   )۱۶ )تبصره  بانکی 
ح نیز از طریق تعامل با کارفرمایان به مرحله  والیت و ۲۵ طر

اجرا رسیده است.
وی افزود: مجموع اعتبار هزینه شده برای این تعداد شغل 

۱۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
مدیرکل کمیته امداد استان همچنین ازافتتاح ۱۸۸ مسکن 
مددجویان این نهاد همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت:  
این واحد ها درزیربنای به طور میانگین 60 متر مربع  است 
که برای هریک از این واحد ها ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده 
است. وی درادامه به اهدای ۴۳۷ سری جهیزیه به زوج های 
جوان تحت حمایت این نهاد  اشاره کرد و گفت: ازاین تعداد 

۴۲۷ سری به صورت اقام درقالب فرش، جاروبرقی، یخچال 
و اجاق گاز به ارزش هرسری ۲۰ میلیون تومان است و10 زوج 
میلیون   ۱۳ یک  هر  برای  نقدی  صورت  به  نیز  مجدد  ازدواج 
تومان  که درهفته گذشته با حضور نماینده معزز ولی فقیه 

و استاندار اهدا گردید.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در ادامه از اجرای 30 
برنامه عمومی و شاخص به  مناسبت دهه فجر امسال خبر 
فرهنگی،  برنامه های  قالب  در  برنامه ها  این  گفت:  وی  داد. 

حمایتی و اجتماعی پیش بینی  شده است.
زمینه  این  در  نهاد  این  مناسبتی  برنامه های  دیگر  از  وی 
به  نهاد  این  حمایت  تحت  مددجویان  از  نفر   200 اعزام  را 

اردوهای زیارتی و فرهنگی مشهد مقدس عنوان کرد.
وحی   باران  قرآنی  جشنواره  برگزاری  به  ادامه  در  راد  الهی 
ویژه مددجویان تحت حمایت این نهاد اشاره کرد و افزود: 
برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی کارکنان و خانواده نیز در 

این ایام به صورت ویژه پیش بینی شده است.
جشن های  برگزاری  شمالی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
مناطق  در  فرهنگی  سیار  کاروان های  غالب  در  انقاب 
بازخوانی  موضوع  با  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  روستایی، 
سرود  گروه  اجرای  آموزان،  دانش  ویژه  انقابی  سرودهای 
به صورت کاروانی و پاتوقی در محات و میادین شهری را از 

سایر برنامه های این حوزه عنوان کرد.

در ایام دهه فجر انجام می شود؛

اجرای 30 عنوان برنامه با پیوست فرهنگی ویژه مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

ح اقتصادی و عمرانی در ایام دهه فجر بهره برداری از 3330 طر
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            ۰۲۱-۴۴۲۳۳۵۱۱

  سرپرست استان خراسان شمالی: سهراب ابراهیمی
 دفتر سرپرستی استان خراسان شمالی ۰۵۸۳-۲۲۲۶۰۰۶

یکشنبه    ۱7 بهمن ۱4۰۰   شماره 6۱4۹

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؟

مدیر تولید مجتمع صنعتی اسفراین 
خبر داد:

در  قطار  محور  تولید  افزایش 
مجتمع صنعتی اسفراین 

نیاز  به  موقع  به  پاسخگویی  راستای  در 
مشتریان، افزایش راندمان خط تولید و کاهش 
کارشناسان  و  متخصصان  انرژی،  مصرف 
با  اسفراین  صنعتی  مجتمع  در  تولید  خط 
تغییرات  اعمال  و  تولید  خط  سازی  بهینه 
و  حساس  قطعه  تولید  فرایند  در  اساسی 
استراتژیک محور قطار موفق شدند راندمان، 
 سرعت تولید و ظرفیت محور قطار را افزایش

 دهند.
مدیر تولید مجتمع صنعتی اسفراین با اعام 
ایجاد  و  کاربری  تغییر  اظهارداشت:  خبر  این 
از  استفاده  و  کوره  در  ساختاری  اصاحات 
بهینه  واگنی،  کوره  بجای  بیم  واکینگ  روش 
همچنین  و  قطعات  دشارژ  و  شارژ  سازی 
جمله  از  حرارتی  عملیات  سیکل  بهینه سازی 
اقدامات صورت گرفته در این زمینه می باشد. 
با  گفت:  ادامه  در  گزارش جام جم، علی نژاد  به 
تولید  ظرفیت  تنها  نه  روش  این  از  استفاده 
محورهای  بلکه  یافته  افزایش  قطار  محور 
نظیر  متالورژیکی  پارامترهای  لحاظ  به  تولیدی 
خواص مکانیکی و ساختار متالورژیکی نیز در 

سطح بسیار باالتری قرار دارند.
تولید  راندمان  و  سرعت  افزایش  افزود:  وی 
دو  حذف  باعث  جدید  روش  با  قطار  محور 
ایستگاه کاری تابگیری و تنش زدایی از چرخه 
عملیات  سیکل  زمان  طرفی  از  و  شده  تولید 
درصد   ۵۰ تا  را  انرژی  مصرف  میزان  و  حرارتی 

کاهش داده است.   
صنعتی  مجتمع  کرد:  خاطرنشان  علینژاد 
رهبری  و  حمایت  با  است  توانسته  اسفراین 
انسانی  نیروی  به  اتکاء  و  ارشد  مدیریت 
توانمند و همچنین تجهیزات منحصر به فرد 
برای  مؤثری  گامهای  تولید،  خط  در  مستقر 
خودکفایی صنایع استراتژیک داخلی در تولید 

قطعات حساس بر دارد.

خبر

اینفوگرافی اداره کل استاندارد خراسان شمالیاینفوگرافی اداره کل استاندارد خراسان شمالی

صدور پروانه کاربرد عامت استاندارد:                 67

تمدید و ابطال پروانه کاربرد عامت استاندارد:                  ۱۰۰

بازرسی فنی از واحدهای تولیدی:                                                               655

ح طاها:                                                                                                                      ۴۰59 بازرسی طر

تدوین و تجدید نظر استاندارد ملی:                      تدوین و تجدید نظر استاندارد ملی:                      ۱۰۱۰

بازنگری استاندارد ملی:                                                                                                      بازنگری استاندارد ملی:                                                                                                      ۱۱3۱۱3

تهیه بسته های ترویجی:                                                                                                      تهیه بسته های ترویجی:                                                                                                      ۴۱۴۱

آموزش مدیران کنترل کیفیت )نفر ساعت(:                  آموزش مدیران کنترل کیفیت )نفر ساعت(:                  3۰5۲3۰5۲

آموزش کارشناسان استاندارد )نفر ساعت(:                     آموزش کارشناسان استاندارد )نفر ساعت(:                     ۴3۴۴3۴

سایر آموزش های برون سازمانی )نفر ساعت(           سایر آموزش های برون سازمانی )نفر ساعت(           ۱۰۴9۲۱۰۴9۲

آموزش کارکنان استان )نفر ساعت(:                                           آموزش کارکنان استان )نفر ساعت(:                                           65356535

نمونه برداری از مراکز تولیدی:                                                                                  6۰5

آزمون نمونه مراکز تولیدی:                  57۰

نمونه برداری طاها) تولید داخل(:                     ۴63

آزمون نمونه طاها )تولید داخل(                                                                     ۴88

اعام جرم علیه واحدهای تولیدی و خدماتی:                    اعام جرم علیه واحدهای تولیدی و خدماتی:                    3535

پلمب واحدهای تولیدی و خدماتی:                                                             پلمب واحدهای تولیدی و خدماتی:                                                             ۲۰۲۰

آزمون نازل جایگاه عرضه سوخت مایع:                                        6۴7

آزمون باسکول های وسائل نقلیه:                                                                   ۱۰6

آزمون سایر وسائل سنجش:                                                                                 ۴9۰

۱3۱                                                                                                                                     :CNG آزمون نازل

اندازه شناسی

امور حقوقی

امور حقوقی
ی انطباق

ارزیاب

یابی انطباق ارز

ش و ترویج
آموز

ش و ترویج
آموز

ش و ترویج
آموز

ش و ترویج
آموز

اهم فعالیت های 
اداره کل از بهمن 

۱399 تا بهمن ۱۴۰۰

استاندار خراسان شــمالی در جلســه شــورای اداری شهرســتان فاروج با محوریت تکریم و 
معارفه فرماندار این شهرستان گفت: سرپرســت جدید فرمانداری شهرستان فاروج باید 
در راستای توســعه و آبادانی شهرستان از انســجام و همدلی برقرار بین اجزای حاکمیت در 

شهرستان بهره مند شود.

به گــزارش جام جــم، محمــد رضــا حســین نژاد در این جلســه بــا بیــان این کــه مدیریت یک 
جریان مــداوم اســت و در طــول دوران خدمت شــاهد عــزل و نصب های مختلــف خواهیم 
بود، افــزود: آنچــه مهم اســت نگاه بــه مدیریت بــه عنوان یــک امانت اســت. حســین نژاد 
با بیان این کــه کارهــا و اقدامات مــا در برابــر جانفشــانی های رزمندگان هشــت ســال دفاع 
مقدس و خانواده هــای آنان کم اســت، گفت: ارتبــاط مدیران با مــردم باید به روز و شــفاف 
باشــد. وی افزود: سرپرســت جدید فرمانداری فاروج باید بین مردم باشد و با کمک گرفتن 
از گروه هــای مردمــی، ائمــه جمعــه و نخبــگان بــرای پیشــبرد اهــداف فرهنگــی، اجتماعــی، 
اقتصــادی و عمرانــی اســتان و شهرســتان گام بــردارد. حســین نژاد فــاروج را شهرســتانی با 
اســتعداد بی نظیر در بخش کشــاورزی و دامپروری توصیــف کرد و گفت: بهره وری درســت 
از اســتعدادها و داشــته های شهرســتان فاروج می تواند این منطقه را به یکی از قطب های 
صنعتــی، کشــاورزی و دامپــروری اســتان تبدیل کنــد. بر اســاس این گــزارش در پایــان این 
جلســه از تاش هــای ابولحســن نجفــی قدردانــی و عبدالرضــا فرزانه بــه عنوان سرپرســت 

فرمانداری شهرستان فاروج منصوب شد

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:

ضرورت بهره مندی از عنصر همدلی در راستای توسعه شهرستان فاروج
شهردار بجنورد:

کار  کسب  حمایت شهرداری بجنورد از استارتاپ ها و 

مورد  شهری  هوشمندسازی  حوزه  در  نوآورانه  کار  و  کسب  و  استارتاپ ها 
حمایت قرار می گیرد.

ح هایی  ح های هوشمندسازی در مقیاس کوچک طر در مراحل اولیه اجرای طر
در  را  شهرسازی  خدمات  شدن  الکترونیکی  فرایند   ۱۳۷ سامانه  مانند 

شهرداری شروع کردیم.
* با اعام هشدار نارنجی هواشناسی بجنورد، ستاد بحران شهرداری به حال 

آماده باش درآمد
به دستور حمیدی شهردار بجنورد، کلیه ماشین آالت و عوامل انسانی برای 

مدیریت به موقع در وقوع بحران درحال آماده باش قرار دارند.
طبق هشدارهای هواشناسی، ورود سامانه بارشی، برودت هوا و وزش باد در 
نوارشمالی شهر ممکن است بروز خساراتی به همراه داشته باشد و شهردار 
به همه شهروندان توصیه کرد نهایت مراتب ایمنی در ترددهای درون شهری 

را درنظر بگیرند.

مدیر کل استاندارد خراسان شمالی:
آزمون روی نمونه ها از   واحد های تولیدی استان  انجام شد 5۰۰ مورد 

ابتدای امسال  بیش  از  مدیر کل استاندارد خراسان شمالی 
تولیدی  واحد های  از  دریافتی  نمونه های  روی  بر  آزمون   500 از 

استان انجام شده است.
استاندارد  کل  مدیر  مهمان نواز  فهیمه  جام جم،  گزارش  به 
خراسان شمالی در ادامه گفت: این نمونه ها در آزمایشگاه های 
و  خودرو  الکترونیک،  و  برق  صنایع  شیمیایی،  صنایع غذایی، 

نیرو محرکه، ساختمانی و معدنی، مهندسی پزشکی، مکانیک 
مورد  میکروبیولوژی  و  سلولزی  و  بندی  بسته  فلزشناسی،  و 
آزمون اعام شده، 395  آزمون قرار گرفته که بر اساس نتایج 
 105 و  داشته  مطابقت  مربوطه  ملی  استانداردهای  با  نمونه 
شده  اعام  مربوطه  ملی  استانداردهای  با  تطابق  عدم  نمونه 

است.

استانی  ستاد  در  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
پیشرو  استان های  جزو  شمالی  خراسان  گفت:  کرونا؛  بیماری  مدیریت 

در تزریق  واکسیناسیون در سطح کشور است.
 دلشاد افزود: وضعیت رنگ بندی بیماری کرونا در تمام شهرستان های 

استان زرد است.
میکرون 

ُ
ا بیماری  افزایش  شاهد  آینده  هفته  دو  تا  داد:  ادامه  وی   

به  رو  کودکان  بیماری در  این  که متاسفانه میزان درگیری  بود  خواهیم 
افزایش است. میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در جامعه و ادارات 

کاهش یافته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

میکرون در کمین کودکان
ُ
ا

این  از  تعدادی  گرجی  جام جم،  گزارش  به 
و  عمد  غیر  جرائم  زندانیان  جزو  زندانی ها 
تعدادی نیز جزو جرائم عمد اما نادم و پشیمان 

هستند.
فرارسیدن  مناسبت  به  زندانیان  از  تعداد  این 
آزاد  ۲۲ بهمن و یا میاد امام علی )ع( و روز پدر 

خواهند شد.
چاووشی  محسن  پویش ها،  از  یکی  در  اخیرا 

میلیون   ۱۰۰ مبلغ  کشور  خوانندگان  از  یکی 
تومان را برای آزادی این زندانیان کمک کرد.

در  عمد  غیر  جرائم  زندانی   ۸۴ استان  این  در 
زندان های استان زندانی بودند که از این تعداد 
این  میان  در  و  شد  خواهند  آزاد  تعدادی  طی 

زندانیان آزاد شده تعدادی نیز خانم هستند.
زندانی  جاری،  ماه  طی  زندانیان  این  آزادی  با 
جرائم غیرعمد خانم دیگر در زندان های استان 

وجود نخواهد داشت.
از  بهمن   ۲۲ فرارسیدن  مناسبت  به  همچنین 
میان  حمایتی  بسته   ۵۰۰ استان  سپاه  سوی 

زندانیان استان توزیع خواهد شد.

به مناسبت 22 بهمن و میالد امام علی)ع( صورت می گیرد:

22 زندانی استان آزاد می شوند


