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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

گزارشی از راهپیمایی  22بهمن در شهرستان ها

شکوه حضور در 40سالگی انقالب
راهپیمایی های باشکوهی به مناسبت  22بهمن
در شهرستان های استان برگزار و شعارهای «مرگ
بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در جای جای استان
طنین انداز شد.

جرگالن-نجاهی
مراسم بزرگداشت جشن چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی در جرگالن با راهپیمایی حماسی
از ناحیه مقاومت بسیج محمد رســول ا( ...ص) تا
میدان طالقوش یکه سعود برگزار شد.حجت االسالم
«رمضانی» مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج
راز و جرگالن در این مراسم تصریح کرد :امروز آمریکا در
عرصه جهانی بی آبروتر شده است«.آخوند پروانه» امام
جمعه دهستان حصارچه هم ابراز کرد :امروز شاهد
امنیتی بی نظیر در کشور هستیم«.آخوند سرفراز» مدیر
حوزه علمیه هدایتی کالته ابریشم هم تصریح کرد :ما
باید قدردان امنیت و این آزادی مذهبی باشیم.

جاجرم -معینی
مردم متدین مهد اندیشه و تمدن جاجرم در هوای سرد
و زیر باران بار دیگر با حضور باشکوه خود در راهپیمایی
 22بهمن اعالم کردند که همواره رهرو والیت و انقالب
هستند.حجت االســام «خادمی» مدیرکل تبلیغات
اسالمی استان در این مراسم گفت :انقالب اسالمی
دو ویژگی مهم دارد؛ نخست احیا کننده ارزش های

فرماندار مانه و سملقان خبر داد:

جذب  ۲۹میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال روستایی

اخالقی و دینی و دیگری شکل گرفتن انقالب بر اساس
خواسته و اراده مردم از ابتدا تاکنون است که زمینه
ارزش های متعالی را فراهم کرده است.

مانه و سملقان -برومند
راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال در آشخانه با حضور
پرشور مــردم والیتمدار ایــن خطه برگزار شد.مدیر
نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان
در این راهپیمایی گفت 22 :بهمن امسال تحسین
برانگیز بود و مــردم با تمام وجــود پشت آرمــان های
انقالب اسالمی ایستادند.
حجت االسالم «آزموده» با بیان این که مردم آمدند تا
بگویند در کنار هم هستیم ،افزود :مسئوالن با مردم و
همراه مردم باشند زیرا مردم ثابت کردند همیشه در
کنار آن ها بوده اند.

شهرستان ها

۷

قرآنی بجنورد  ۲۲بهمن را سرچشمه برکات ۴۰
ساله نظام شکوهمند اسالمی دانست.

یادواره ۱۶شهید شهر آوا
برومند -یــادواره  ۱۶شهید شهر آوا برگزار شد.مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه جواد االئمه(ع)
خراسان شمالی با بیان این که همه وظیفه داریم همچنان از انقالب اسالمی دفاع کنیم ،افزود :سفره ای را که
در انقالب پهن شد مدیون رشادت های شهدا و خانواده آنان هستیم.سرهنگ «شجاع» یادواره شهدا را تجلیل
از فرهنگ ایثار و شهادت دانست.وی ابراز کرد :مردم ایران همیشه از تهدیدهای دشمن به عنوان یک فرصت
استفاده کرده اند.وی با بیان این که مردم مسئول دلسوز ،همراه و ساده زیست می خواهند ،اظهار کرد :امروز
اشرافی گری ،حقوق نجومی و  ...ممنوع است و همه مسئوالن به فکر معیشت مردم باشند.

یادواره  ۵شهید انقالب شیروان

راز و جرگالن -رحمانی
راهپیمایی دشمن شکن مــردم شیعه و سنی راز و
جرگالن با شعارهای کوبنده علیه استکبار از میدان
معلم تا شهرداری راز برگزار شد.دادستان مرکز
استان در این مراسم گفت :لطف خدا ،نقش والیت
مطلقه فقیه و حضور مــردم باعث موفقیت و این
پیروزی شد«.یاران» ابراز کرد :مسئوالن به فکر رفع
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم باشند و دستگاه
قضایی و تعزیرات حکومتی به شدت وارد صحنه های
مختلف شده اند و جلوی گران فروشی ،کم فروشی و
احتکار را خواهیم گرفت.

شیروان-عوض زاده
حضور شیروانی ها در راهپیمایی  22بهمن نیز
مثال زدنی بود .امام جمعه شیروان در جمع مردم
ایــن شهرستان در راهپیمایی  ۲۲بهمن گفت:
انقالب اسالمی به تمام وعده های خود عمل کرد و
امروز شاهد استقالل کشور در بخش های مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی هستیم.
حجت االسالم «کوثری» از سالروز انقالب اسالمی
به عنوان عید بزرگ ملت ایران نام برد و با تقدیر از
حضور باشکوه مردم در راهپیمایی این روز اظهار
کرد ۲۲ :بهمن تجلی اراده و عزم ملت است.

اسفراین  -نجفیان
همبانگ بــا ســراســر کشور و بــه شکرانه چهلمین
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران،
اسفراینی ها همراه با بارش رحمت الهی راهپیمایی
باشکوه  ۲۲بهمن را پا به پای مسئوالن از مجتمع
فرهنگی بسیج آغــاز کــردنــد و بــا گــذر از خیابان
ولیعصر(عج) ،چهارراه  ۲۲بهمن و خیابان معلم در
میدان حضرت امام خمینی(ره) تجمع کردند.
حجت االسالم «مهدوی پور» رئیس دانشکده علوم

فاروج-میم پرور
اهالی دارالعلما همگام با سایر مردم این سرزمین
در  22بهمن ،حماسه ای شور آفرین و به یاد ماندنی
را خلق کردند.حجت االسالم «نوروزی» امام جمعه
فاروج در حاشیه این مراسم باشکوه گفت :دشمن با
دیدن صحنه های حضور حماسی و حداکثری مردم
در راهپیمایی این روز ،باید بیشتر پی به اقتدار و
عظمت نظام ببرد و دست از دشمنی بردارد زیرا با
استعانت از قدرت الهی همیشه و در همه حال نقشه
هایش نقش بر آب شده و شکست خورده است.

گرمه-محمودیان
مــردم گرمه با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲
بهمن امسال مشت محکمی را بر دهان یاوه گویان
کوبیدند.
حجتاالسالم «حیدری» رئیس عقیدتی و سیاسی
تیپ  130شهید دلجویان ارتش در این مراسم اظهار
کرد :اگر کسی بخواهد انقالب اسالمی را به خوبی
بشناسد باید ایــران قبل از انقالب و بعد از انقالب
را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.حجت االسالم
«تاتاری» امام جمعه گرمه هم ابراز کرد :انقالب ما
با هدایت رهبری و والیت فقیه محقق شد که باید
بهخوبی به این امر معتقد باشیم.

برومند -سهم مانه و سملقان از تسهیالت اشتغال
روستایی و عشایری  ۴۶میلیارد تومان و از این
میزان تاکنون  ۲۹میلیارد تومان جــذب شده
است.فرماندار مانه و سملقان با اعالم این خبر در

جمع خبرنگاران افزود :در بخش مشاغل خانگی
 ۳میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال شهری جذب
شده است«.معموری» گفت :طرح هایی که توسط
سرمایه گــذاران اجرا و نیمه تمام رها شده است

باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شــود .منابع
طبیعی حق مردم است و اگر سرمایه گذاران طرح
ها را رها کرده اند دلیلی ندارد زمین در اختیار آن
ها باشد.

عوض زاده_ یادواره شهیدان «محمد عابدی»« ،حسن رفیق»« ،علی تقویان»« ،رمضانعلی خوشقامت» و
«محمد فرهادی» 5 ،شهید دوران انقالب شیروان در مسجد جامع این شهر برگزار شد.حجت االسالم
«مهدی رجایی پور» استاد حوزه علمیه مشهد در این آیین اظهار کرد :فرهنگ دفاع مقدس مهم ترین یادگار
شهداست و این فرهنگ بین جوانان و نسل حاضر ترویج داده شود.

افتتاح  126پروژه در فاروج
میم پــرور -طی مراسمی  126پــروژه با اعتبار 35
میلیارد و  798میلیون تومان به مناسبت ایام دهه
فجر در فاروج به بهره برداری رسید« .ولی ا ...حیاتی»
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان
شمالی در این مراسم با اشــاره به برنامه ریــزی ها و
سیاست های کالن طراحی شده توسط استاندار در
راستای توسعه استان و شهرستان ها گفت :در فاروج
مسیر توسعه قابل مشاهده و کامال ترسیم شده است و
این شهرستان پیش رو در بخش های مختلف از جمله روستایی و کشاورزی است.امام جمعه فاروج به توطئه
های دشمنان این نظام در طول چهل سال اشاره کرد و گفت :دشمن این نظام منتظر غفلت یکایک ما از
آرمان های انقالب است البته با آمادگی که مردم دارند ،دشمن این آرزو را به گور خواهد برد.حجت االسالم
«نــوروزی» به برکات انقالب اسالمی و خدمات صورت گرفته در دورترین نقاط کشور و روستاهای محروم
اشاره کرد«.مسعود صادق تیتکانلو» سرپرست فرمانداری فاروج نیز گفت :با گازرسانی به  9روستای دهستان
محروم سنگر که با  28میلیارد ریال اعتبار صورت گرفت ،اهالی این روستاها از نعمت گاز بهره مند شدند
و طرح هادی در روستای قوشخانه و اورژانس  115در روستای باش محله از طرح های افتتاح شده در این
ایام است«.میربلوکی» مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی نیز در آیین گازرسانی به روستاهای دهستان
سنگر این شهرستان گفت 76 :روستای باالی  20خانوار فاروج از نعمت گاز برخوردار شدند و ضریب نفوذ
در روستاهای شهرستان به  99درصد رسیده است«.محمدی»مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز ابراز کرد :صد
درصد نقشه طرح هادی در روستاهای باالی  20خانوار این شهرستان تهیه شده است و  31روستا از این
طرح برخوردار شده اند.دکتر «ذوقی» رئیس شبکه بهداشت و درمان فاروج در آیین افتتاح اورژانس  115در
روستای باش محله این شهرستان گفت :با توجه به این که جذب نیرو در این مرکز سال آینده انجام می شود از
نیروهای فعال در شبکه برای آغاز به کار این واحد استفاده می شود.

از شهرستان ها چه خرب؟
اسفراین -نجفیان
*طی آیینی با حضور فرماندار اسفراین  ۴۰اصله نهال در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در گلزار
شهدای گمنام این شهرستان واقع در کوهساران پارک قائم (عج) غرس شد.
فاروج -میم پرور
* «حسین زاده ملکی» رئیس شورای برنامه ریزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی کشور در بازدید
از هفتمین نمایشگاه مدرسه انقالب در دبیرستان نمونه دخترانه شهید فراهی فاروج گفت 4 :هزار نمایشگاه
درکشور در مدارس متوسطه  2برپا شده است.

