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اخبار

اربعین سردار دل ها برگزار شد

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iچراغ راهنما

یکی از خطرناک ترین و شلوغ ترین نقاط شهر
بجنورد در ساعات اداری چهارراه قیام به اروند
و رو به روی شهرداری منطقه  2است که البته
مهندسی درستی ندارد و به شدت به چراغ راهنما
نیاز دارد .لطف ًا پلیس راهنمایی و رانندگی اقدام
کند.

خبر

دمای هوا  8درجه کاهش
می یابد
صدیقی -دمــای هوا در استان  8درجــه کاهش
می یابد .به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل
هواشناسی خــراســان شمالی بــا خــروج سامانه
بارشی از شنبه (امروز) جوی نسبت ًا پایدار تا اواسط
هفته در منطقه حاکم است.
«هادی زاده» اعالم کرد :بر این اساس برای شنبه
(امروز) تا دوشنبه به تدریج وزش باد ،افزایش ابر
و در پاره ای از نقاط بارش پراکنده پیش بینی می
شود .وی افزود :دما از شنبه (امروز) تا یک شنبه
(فردا)  8درجه کاهش می یابد.

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

آغاز ساخت یک مدرسه توسط
دانشجویان و دانش آموزان
روزنامه خراسان در شماره  7560که  20تیر
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از آغاز ساخت یک مدرسه توسط دانشجویان
و دانش آموزان در یکی از روستاها خبر داده
اســت .در این مطلب می خوانیم« :گــزارش
رســیــده از اردوی عــمــران مــلــی شــیــروان
حاکیست که کارهای ساختمانی یک باب
دبــســتــان در روســتــای بیگان از تــوابــع آن
شهرستان بوسیله دانشجویان و دانش آموزان
شرکت کننده در اردوی عمران ملی آغاز شد.
این دبستان  180مترمربع زیربنا دارد .ضمنا
کار مرمت و بهداشتی کردن قنات روستای
مذکور بوسیله دانشجویان همچنان ادامه
دارد و دانشجویان شرکت کننده در اردو
سرگرم مرمت  6کیلومتر راه بیگان به شیروان
میباشند».

مرتضوی -مراسم اربعین سپهبد شهید حاج «قاسم
سلیمانی» پنج شنبه شب با حضور گسترده مردم
مومن و والیتمدار بجنورد و جمعی از مسئوالن در
شبستان حرم امــامــزاده سید عباس بن موسی بن
جعفر(ع) برگزار شد.
فرمانده سپاه حضرت جواد االئمه(ع) در این مراسم
خواستار حضوری آگاهانه و عالمانه و مطابق با
شاخصه های امامین انقالب در انتخابات شد .سردار
«چمن» به حضور انقالبی ،با بصیرت و شور و شعور
مردم والیتمدار در یوم ا 22 ...بهمن که برگ زرین
دیگری را در کتاب انقالب اسالمی درج کردند،
اشاره و تصریح کرد :مردم خراسان شمالی با خروش
انقالبی و حضور حداکثری خود حماسه دیگری را
رقم زدنــد و برگ زریــن دیگری را به افتخارات این
سرزمین اضافه کردند.
فرمانده سپاه حضرت جواد االئمه(ع) استان با اشاره
به سخنان مقام معظم رهبری در نمازجمعه اخیر
مبنی بر این که شهید «سلیمانی» در مقام فردی است
که به واسطه شهادت او یوم ا ...اکبر دیگری برای
انقالب خلق شد ،از این که شهادت او در جغرافیای
جهان اسالم حماسه ای را خلق کرد و همه آزادی
خواهان عالم به خونخواهی او ایستادند ،سخن گفت
و افزود :این ناشی از اخالص ،مجاهدت و شجاعت
شهید «سلیمانی» است.
وی ادامه داد :سردار «سلیمانی» شیطان اکبر را به
خوبی شناخت و شبانه روز در جبهه های مقاومت
با چشم باز و شناخت عمیق از توطئه های دشمنان
و راهبردها و تاکتیک هــای آن ها جبهه مقاومت
اسالمی را مدیریت و فرماندهی کرد.
وی بــا بیان ایــن کــه شماتت برخی افـــراد ،ســردار
«سلیمانی» را از ادامــه راه والیــت برحذر نداشت و
پیوسته در فکر ایــن بــود که فرمان ولــی فقیه را به
بهترین وجه ممکن اجرا کند ،افزود :او مکتبی را خلق
کرد که افتخار همه ما و آزادی خواهان عالم است.
وی نخستین شرط شرکت و انتخاب را از نگاه امامین
انقالب ،حجت شرعی بیان کرد و افــزود :متاسفانه
مشاهده مــی کنیم بــرخــی ،بعضی از مــاک هــا را
حجت خود برای انتخاب افراد می دانند و این باعث

عطر شهدای مقاومت در استان

می شــود ،مــردم ســرخــورده شوند و انقالب آسیب
ببیند .وی با بیان این که مجلس کارآمد و انقالبی،
انتخاب انقالبی و حجت شرعی بــرای انتخاب می
خواهد ،خاطرنشان کرد :این انتخاب باید با بصیرت،
آگاهانه ،عالمانه و مطابق با شاخصه هایی که امامین
انقالب برای ما تعیین کردند ،باشد.
وی ادامه داد :مردم خراسان شمالی نشان دادند که
رهرو راه والیت و خستگی ناپذیر هستند و ثابت قدم
در این راه مانده اند.وی حضور حداکثری و انتخاب
آگاهانه در انتخابات را خار چشم استکبار جهانی
دانست و خطاب به حــاضــران تاکید کــرد :مراقب
باشید با دشمن همراهی نکنید و در انتخاب اصلح
با تحقیق و مراجعه به افراد امین برای رضای خدا در
انتخابات شرکت کنید.نماینده ولی فقیه در خراسان
شمالی در این مراسم به سالروز بیانیه گام دوم اشاره
کرد که با طــرح آن مسیر انقالب و انقالبیون برای
آینده ترسیم شد و گفت :خون شهید «سلیمانی»،
سوخت بیانیه گام دوم است و این بیانیه با این خون
به اهداف خود خواهد رسید و عالم را متوجه اخالص
و استقامت این بزرگمرد خواهد کرد.
آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که در تاریخ انقالب
ابرقانون ،ابرمرد و ابر رهبر را دیده ایم ،تصریح کرد:

روح شهید کمک کرد؛

محور دو طرفه شد

عوض زاده -با تصویب در شورای ترافیک شیروان محور شهید «حاجیلو» بار دیگر دو طرفه شد.معاون عمرانی
فرماندار شیروان در جلسه شورای ترافیک بیان کرد :به دلیل تقاضای شهروندان و آماده نبودن بعضی از زیرساخت
ها این محور رسما دوطرفه شد« .مهرداد ایزانلو» با اشاره به آغاز تبلیغات انتخابات مجلس اظهارکرد :پلیس راهنمایی
و رانندگی نظارت الزم را بر تردد و روان سازی ترافیک با توجه به ازدحام احتمالی جمعیت در خیابان های اصلی
شهر داشته باشد .وی همچنین افزود :با توجه به بارش برف و یخبندان اداره راهداری در محورهای روستایی و بین
شهری و شهرداری در داخل شهر برای بازگشایی مسیر و محورهای مواصالتی آماده باشند.

با رهبری حکیمانه امامین انقالب امروز به جایگاهی
دســت پیدا کردیم که ایــرانــی که روزی از آن حق
توحش می گرفتند و در محاسبات سیاسی و بین
المللی جایی نداشت ،به یکی از معضالت ابرقدرت
هایی مانند آمریکا و اروپا تبدیل شده و استخوانی در
گلوی ابرقدرت هاست.امام جمعه بجنورد با اشاره
به این که اگر ملتی قانون و رهبران درست داشته
باشد روزهای الهی نصیب آن ملت شده است ،گفت:
این انقالب ،ابر انقالب و رهبر آن ،ابر رهبر و شهید
سلیمانی ابر مدافع حرم و حریم و مقاومت این ابرمرد
در منطقه سبب شده است انقالب امروز از محاصره
ابرقدرت ها بیرون بیاید و آن را در هم بشکند و این
کشور ســرفــراز و سربلند با سرعت پیش می رود.
وی عامل توفیق و پیروزی برای هر فرد و جامعه را،
داشتن هدف مقدس و متعالی ایمان ،باور درست
و استقامت در این راه بیان کرد و افزود :امام راحل
از این  3ویژگی برخوردار بود و به مردم ایمان و باور
داشت ،از این رو ،امروز همه ما باید راه و مرام امام
را در پیش بگیریم و خداباور ،هدفمند بودن و مسیر
درست برای هدف درست برگزیدن و مردم را باور
کردن را باید پیشه راه خود قرار دهیم .رئیس شورای
فرهنگ عمومی استان ادامه داد :امروز مردم ساالر و

در پی تصادف  2خودرو رخ داد؛

آقا و بقیه خدمتگذار هستند و اگر فردی باالترین مقام
را با رأی به دست بیاورد ،باز هم خدمتگذار است .وی
خاطرنشان کرد :مردم در سالروز پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی نشان دادند همه کاره هستند و با به
صحنه آمدن آن ها همه توطئه ها نقش برآب می شود
و در دوم اسفند با حضور خود ،برای انقالب تعیین
تکلیف و دشمن را نا امید می کنند.
آیــت ا« ...یعقوبی» بــه تبیین ویــژگــی هــای ســردار
«سلیمانی» پرداخت و از این که او با تمام وجود به
خداوند ایمان و باور داشت ،سخن گفت و استقامت
در راه هــدف را از دیــگــر ویــژگــی هــای ایــن شهید
بین المللی انقالب برشمرد .وی از ســردار شهید
«سلیمانی» به عنوان فردی که محور مقاومت را بنیان
گذاری کرد و جبهه انقالب را در جهان گسترش و از
مرزها عبور داد ،نام برد و تصریح کرد :بندگی خدا و
ایمان واال داشتن سردار دل ها سبب شد دل ها را با
خود همراه کند.

 I Iبرگزاری مراسم چهلم شهادت سردار شهید
«سلیمانی» در راز

رحمانی -مراسم گرامی داشت چهلمین روز شهادت
سردار شهید «سلیمانی» در مسجد جامع شهر راز با
حضور خانواده های شهدا ،مردم و مسئوالن برگزار شد.
حجتاالسالم «نادعلیزاده» امام جمعه راز و جرگالن در
این مراسم گفت :راه سردار شهید «سلیمانی» به یک
مکتب ،رویکرد و چشم انداز تبدیل شده است.

 I Iبرگزاری مراسم چهلمین روز شهادت
سردار دل ها در اسفراین

نجفیان -مراسم گرامی داشت چهلمین روز شهادت
سردار دل ها ،سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی»
و دیگر شهدای جبهه مقاومت با حضور آحاد مردم
در مسجد ولیعصر (عج) اسفراین برگزار شد.حجت
االسالم «احمدی» رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در
استان در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره
شــهــدای جبهه مقاومت اســامــی بــه ویــژگــی های
شاخص سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» سرباز
والیــت و مالک اشتر سپاه اســام اش ــاره کــرد.وی
همچنین شاخص هــای اصلح گزینی در راستای
انتخابات پیش روی  ۲اسفند را تبیین کرد.

 انتخابات با اصل بی طرفی
نجفیان -فرماندار اسفراین اهتمام دهیاران برای ایجاد زمینه به منظور مشارکت حداکثری در انتخابات،
البته در چارچوب قانونمداری و رعایت اصل بی طرفی را خواستار شد«.طاهر رستمی» در نشست با دهیاران
افزود :دهیاران حق جانبداری و فعالیت له یا علیه هیچ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسالمی را ندارند
و فقط باید برای مشارکت حداکثری تالش کنند .به گفته وی ،بهره گیری از امکانات دهیاری ها له یا علیه
داوطلبان انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی ممنوع است .وی از شهرداری ها و دهیاری ها خواست
نقاطی را برای تبلیغات انتخاباتی در نظر بگیرند.

 2قربانی در کنارگذر
شمالی بجنورد

در پی چرخش یک خــودرو در کنارگذر شمالی
بجنورد برای خروج از الین خود یک خودروی دیگر
با آن برخورد کرد و  2سرنشین آن جان باختند و 2
سرنشین دیگر مصدوم شدند.
به گــزارش خبرنگار ما ،عصر روز گذشته زمانی
که یک خــودروی بجنوردی قصد استفاده از یک
بریدگی در کنارگذرشمالی را داشت یک خودرو
با پالک گرگان که پشت سر این خــودرو در حال
حرکت بــود ،با آن برخورد کــرد .در این تصادف
یک مرد جوان و یک کودک  3ساله جان خود را از
دست دادند و  2زن مصدوم شدند.
به گزارش سازمان آتش نشانی بجنورد ،برای امداد
رسانی به مصدومان ایــن حادثه  3اکیپ امــداد
و نجات به محل حادثه اعــزام شدند و مصدومان
را با آزادســازی از داخل خــودرو تحویل نیروهای
اورژانس دادند.

آمادگی کامل جاجرم برای
برگزاری انتخابات

تمام دستگاه های اجرایی شهرستان جاجرم آماده
برگزاری انتخابات پرشور در دوم اسفند هستند.
«آذری» فرماندار جاجرم این مطلب را اعالم کرد و
افزود :در برگزاری انتخابات سه اصل بی طرفی،
رعایت ُم ّر قانون و مشارکت حداکثری را مالک
عمل قرار داده ایم و در زمینه تخلفات انتخاباتی در
فضای مجازی با کسی تعارف نداریم و با متخلفان
در این زمینه برخورد خواهد شد.

نشست هم اندیشی با رأی
اولی ها

نجفیان -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
فرماندار اسفراین با حضور در مــدارس نشست
هم اندیشی با رأی اولــی ها را کلید زد«.اعظم
الهامی» در نخستین نشست هم اندیشی با رأی
اولی ها حضور در انتخابات را مشارکت در عرصه
سیاسی و اجتماعی دانست و خلق حماسه حضور
در انتخابات پیش روی مجلس شــورای اسالمی
و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری را جشن
تکلیف سیاسی ،اجتماعی بــرای رأی اولــی ها
برشمرد«.حسین ابــراهــیــمــی» مــدیــر آمـــوزش و
پــرورش اسفراین هم حضور در انتخابات را یک
تکلیف و مسئولیت سیاسی و اجتماعی و مجالی
برای مشارکت دانست.

