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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی
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اخبار

شهرستان ها در سوگ شهادت حضرت زهرا

(س)

به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ،شهرستان ها رخت سیاه بر تن کردند و دسته های عزاداری
در سوگ بی بی دو عالم نشستند .مراسم دسته روی روز شهادت حضرت زهرا (س) در جاجرم از میدان امام
(ره) به سمت گلزار شهدای گمنام برگزار شد .در شیروان عزاداران فاطمی در قالب  12هیئت به سمت
مصالی این شهر حرکت کردند و به سینه زنی و زنجیرزنی پرداختند .حال و هوای شهر فاروج و تیتکانلو در
ایام شهادت حضرت زهرا(س) همانند دیگر مناطق استان و کشور ،معنوی و پر از حزن و اندوه بود .مراسم
دسته روی شهادت حضرت فاطمه (س) در آشخانه ساعت  ۹صبح از مسجد پنج تن تا مسجد جامع برگزار
شد .همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) مراسم دسته روی در گرمه و درق برگزار شد.

به مناسبت دهه فجر در شیروان صورت گرفت

در فاروج توسط آستان قدس رضوی انجام شد؛

افتتاح  28پروژه محرومیتزدایی
میم پرور
 28پروژه محرومیت زدایی آستان قدس رضوی با
اعتبار  28میلیارد و  500میلیون تومان در فاروج
و تیتکانلو به بهره برداری رسید.
جانشین فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه (ع)
خراسان شمالی در جلسه شورای اداری فاروج با
محوریت محرومیت زدایی گفت :پروژه ها در بخش
عمران و آبادانی و از محل اعتبارات آستان قدس
رضوی با مشارکت بسیج و جهاد کشاورزی استان
است و مورد بهره برداری در بخش های قنات و آب
قرار می گیرد.
سرهنگ «چمن» افزود :در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی از  ۱۳بهمن امسال 40
هزار پروژه توسط سپاه در کشور شروع شده است
که از ایــن میزان هــزار و  680پــروژه مختص به
خراسان شمالی و  ۲۰۰پروژه سهم فاروج است.
دستیار ویــژه معاون امــداد و مستضعفان آستان
قدس رضوی گفت :طرح های آستان قدس رضوی
در زمینه های امور زیرساختی ،آبخیزداری ،مرمت
و احیای قنات ها و ایجاد استخرهای ذخیره و
انتقال آب است که در کنار دستگاه های متولی
قرار می گیرد«.مسعودیان راد» افزود :آستان قدس
رضوی به کمک مردم و با همیاری سازمان های
متولی سعی می کند اقدامات خوبی را در زمینه
امور زیرساختی انجام دهد .در خراسان شمالی

در اسفراین اتفاق افتاد؛

مسمومیت  ۲۱نفر با گاز
مونوکسید کربن

 83پروژه درخصوص طرح های آبی وجود دارد.
وی ادامه داد :آستان قدس رضوی توانمندسازی و
اشتغال زایی را به عنوان اولویت بعدی در دستور
کار دارد و اقدامات حمایتی و خدماتی برای رفاه
حال محرومان در زمینه های توزیع پوشاک ،تغذیه
رایگان در مناطق محروم ،لوازم تحریر و بسته های
معیشتی صورت گرفته است.
وی ابراز کرد :رویکرد جدید آستان قدس رضوی،
کانون های خادم یاران رضوی است یعنی سپردن
کار محرومیت زدایــی به خود مــردم که به خوبی
توانسته است در این خصوص فعالیت کند .امام
جمعه فاروج گفت :خدمتگزاری به مردم نعمت و
توفیقی است که خداوند به انسان عطا کرده است
و روزی گرفته می شود و باید قدردان این نعمت و
خدمت بود.
حجت االسالم «نوروزی» افزود :طرح های آستان
قدس رضوی در این شهرستان بسیار خوب است
که در راستای محرومیت زدایی و خدمات رسانی
به مردم انجام می شود«.مسعود صادق تیتکانلو»
سرپرست فرمانداری فاروج نیز گفت :با توجه به
رویکرد آستان قدس رضــوی در سال گذشته در
راستای محرومیت زدایی ،این اتفاق مبارک در این
شهرستان نیز رخ داد که پس از تعریف پروژه ها و
عقد تفاهم نامه ها ،اقدامات خوبی در زمینه های
مختلف از جمله قنات ها و الیروبی آن ها انجام شد
و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

نجفیان -رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین از مسمومیت  ۲۱نفر
در آیین عزاداری فاطمی در مسجد روستای سرچشمه
این شهرستان با گاز مونوکسید کربن خبر داد.
«کشوری» با بیان این که این حادثه جمعه شب به مرکز

بهره برداری از  92پروژه
عوض زاده
همزمان با هفتمین روز از دهه فجر و با حضور
استاندار خراسان شمالی آیین متمرکز افتتاح 92
پروژه در شیروان با  139میلیارد و  700میلیون
تومان اعتبار برگزار شد.
استاندار خراسان شمالی در این مراسم با بیان این
که متوسط نرخ بیکاری در استان  10.7درصد و
در شیروان  15درصد و این شهر حداقل  2درصد
از میانگین کشوری باالتر است ،اظهار کرد :باید
برای کاهش این عدد برنامه های ویژه ای را در
نظر بگیریم به طوری که در دهه فجر سال آینده
خبری از نرخ بیکاری  15درصــدی نباشد و این
کــار شدنی است«.محمد علی شجاعی» با بیان
ایــن که مــردم حق دارنــد از ما گالیه مند باشند
چون فقط نشسته ایم و مصوب کرده ایم ،تصریح
کــرد :اگر مصوبات اجــرا شود مــردم خروجی اش
را در زندگی شان درک می کنند.وی با بیان این
که دیگر وقت نداریم صرف جلسه و بازدید کنیم،
افـــزود :وقتی برمی گــردیــم و مصوبات جلسات
گذشته را نگاه می کنیم می بینیم  70تا  80درصد
آن ها اجرایی نشده است و در نهایت می شود آن
چه که امروز شاهدش هستیم.وی با بیان این که
در حال بررسی وضعیت مصوبات گذشته در سال
 97در استان هستیم ،از فرماندار شیروان خواست
آن ها را در شهرستان اجرایی کند و خاطرنشان

فوریت های پزشکی گزارش داده شد ،اعالم کرد۶ :
دستگاه آمبوالنس اورژانــس و یک دستگاه آمبوالنس
امداد و نجات هالل احمر راهی محل حادثه شدند که
اولین آمبوالنس بعد از  ۱۰دقیقه رسید و کار انتقال
مسمومان به بیمارستان آغاز شد.

کرد :هر مسئول باید به اندازه ابالغ خود پاسخگو
باشد«.شجاعی» از وضعیت نرخ بیکاری خراسان
شمالی گالیه و اظهار کــرد :از این وضعیت باید
عارمان بیاید ،به ما بر بخورد و دادگاه درونی مان ما
را اذیت کند.وی برای تعیین تکلیف و تکمیل سالن
ناتمام ورزشــی  3هــزار نفره شیروان نیز دستور
اکید صــادر کرد.عضو مجلس خبرگان رهبری
خطاب به مسئوالن گفت :این موقعیتی که امروز
در اختیار من و شماست ،یک امانت الهی است
و باید مورد صیانت قرار گیرد.آیت ا« ...حسینی
خراسانی» تصریح کرد :امــروز سرنوشت دیانت،
امنیت ،ملت ،استقالل و عزت ما وابسته به گام
های بلند و استوار برداشتن در راه حل معضالت
معیشتی و اقتصادی است.حجت االسالم «کوثری»
امام جمعه شیروان نیز با تبریک دهه فجر و تقدیر
از اقــدامــات اخیر استاندار بــرای بــرق دار کردن
روستاهای بــدون برق و جمع آوری بخاری های
نفتی از مدارس این شهرستان خاطرنشان کرد:
از مسئوالن می خواهیم فکری برای سالن  3هزار
نفری شیروان که در حال نابودی و ساختمان دور
میدان انقالب (مجتمع تجاری و پارکینگ) که
ناتمام مانده است ،بکنند«.عزیزی» نماینده مردم
شیروان در مجلس هم گفت :با وجــود مشکالت
بسیار از ابتدای انقالب مانند ترور مسئوالن ،جنگ
تحمیلی و تحریم ها باز هم در بسیاری از شاخص ها
جزو ده کشور اول دنیا هستیم.

وی اظهار کــرد :یکی از بیماران حادثه گاز گرفتگی
که بانویی باردار است ،برای درمان تکمیلی و مراقبت
بیشتر در بیمارستان بستری شد.به گفته وی ،علت
بروز این حادثه ،استفاده از گاز تک شعله برای تامین
گرمایش مسجد این روستا به صورت غیر استاندارد بود.

افتتاح گلزار شهدای تیتکانلو
همزمان با ایام ا ...دهه فجر ،گلزار  11شهید واالمقام شهر تیتکانلو افتتاح شد .به گفته «موسی درگاهی»
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فاروج ،عملیات اجرایی این پروژه سال گذشته در زمینی به مساحت 185
متر مربع با اعتبار  105میلیون تومان از محل اعتبارات تملک و دارایی های استان شروع شد.

امام جمعه یکه سعود تاکید کرد:

ضرورت حضور پرشور مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن
نجاهی -امام جمعه یکه سعود بر ضرورت حضور پرشور مردم در راهپیمایی  22بهمن تاکید کرد.آخوند
«صمدی» افــزود :اهل سنت همواره همپای انقالب و آرمان های آن بوده اند و امسال چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی را باید باشکوه بیشتر برگزار کنیم.وی گفت :فردا اهل سنت منطقه همچون سال
های گذشته وحدت ،همدلی و پایبندی شان به نظام مقدس جمهوری اسالمی را به نمایش خواهند گذاشت.

اعالم برنامه های راهپیمایی  22بهمن
ساعت و محل شروع راهپیمایی  22بهمن در شهرستان ها اعالم شد .راهپیمایی  22بهمن در شیروان
از ساعت  9:30آغاز خواهد شد.به گفته «اسکندری» مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اسفراین
راهپیمایی باشکوه  ۲۲بهمن در این شهر ساعت  ۱۰صبح از مجتمع فرهنگی بسیج آغاز می شود .به گفته
«افشین» مسئول روابط عمومی فرمانداری راز و جرگالن ،مسیر راهپیمایی  ۲۲بهمن در مرکز این شهرستان
ساعت  ۱۰از میدان معلم شهر راز خواهد بود .مراسم راهپیمایی  ۲۲بهمن در جاجرم ساعت  ۱۰از میدان
امام (ره) و در فاروج ساعت  10از مسجد آل یاسین آغاز می شود.راهپیمایی  22بهمن ساعت  9صبح در
گرمه از میدان ارشاد تا مصلی برگزار می شود.در آشخانه نیز راهپیمایی  ۲۲بهمن ساعت  ۹:۳۰از ورودی
این شهر به سمت مصالی نماز جمعه برگزار می شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
گرمه -محمودیان
ﺍ ﺍاجتماع فاطمیون با حضور بانوان گرمه در هیئت حضرت رقیه (س) برگزار شد.
ﺍ ﺍهمایش «نهضت روشنگری» در روستای دشت گرمه برگزار شد.
جرگالن -نجاهی
ﺍ ﺍبخشدار جرگالن گفت ۱۵ :نقطه از رود چندیر برای عبور اهالی جرگالن گلوگذاری می شود«.پوالد
نجاهی» با بیان این که رود چندیر که از اکثر روستاهای جرگالن عبور می کند و با بارش های اخیر پر از آب
شده است و اهالی برای تردد با مشکل مواجه هستند ،افزود :برای رفت و آمد اهالی  ۳۰روستای جرگالن از
روی رودخانه چندیر ،گلوهای سیمانی توسط دهیاری ها گذاشته خواهد شد.
فاروج-میم پرور
ﺍ ﺍمحفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان ممتاز قرآن در مسجد جامع روستای چری فاروج برگزار شد.

