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 77درصد مخزن سدهای استان ،خالی است
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی:
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ساخت ساالنه  ۱۲هزار واحد مسکونی
در استان در دستور کار دولت
3
در بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و فرماندار از پروژه های راه
روستایی شهرستان بجنورد مطرح شد:

بهره برداری از  ۱۱کیلومتر راه
روستایی در دهستان گیفان
طی هفته دولت

استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

ضرورت توجه به اختصاص فضای آموزشی پروژه مهر

تکمیل آسفالت روستاهای باالی  ۵۰خانوار بخش گرمخان تا سال آینده

2

سازمان نوسازی موظف است استحکام بنای مدارس غیر دولتی را تایید کند

«محمدی» از خراسان شمالی به
البرز رفت
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بازیگرانی که بیشترین همکاری را با هم داشتند

پیش بینی بازگشایی گذر مرزی پرسه سو تا پایان امسال
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری:

گرامی داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر ،گرامی داشت ارزش های اسالم و انقالب است
ســرپــرســت مــعــاونــت ســیــاســی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری خراسان شمالی در جلسه هم اندیشی
مراسم گرامی داشــت شهدای  8شهریور ،شهیدان
رجایی و باهنر گفت :گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و
باهنر ،گرامی داشت تمام ارزش های اسالم و انقالب در
گذشته و زمان آینده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل استانداری
خراسان شمالی« ،حسن ناهیدی» افــزود :در ابتدای
انقالب اسالمی تــاش دشمنان در راســتــای تغییر
ساختار نظام از طریق ترور شخصیت های مهم کشور و
راه انداختن جنگ تحمیلی بود .وی با تاکید بر این که
دشمنان از هیچ تالشی برای تغییر ساختار نظام دریغ
نمیکردند ،اضافه کرد :تالش دشمنان در گام های
بعدی شبیخون فرهنگی بود که به دلیل عدم موفقیت به
مهار نظام روی آوردنداما بازهم موفق نشدند« .ناهیدی»
با بیان این که شهیدان رجایی و باهنر ،مسئول تربیت
دینی و تعهد بودند ،تصریح کرد :پس از شهادت آن ها

نقش این شهیدان برجسته تر شد اما این شهیدان به
برگزاری مراسم گرامی داشت نیاز ندارند بلکه راه آن ها
چراغ راهی برای تداوم انقالب و حفظ جمهوری اسالمی
است .وی شهدا را نقطه اتصال به ارزش ها ،خوبی ها ،ایثار
و رشادت ها دانست و گفت :با گرامی داشت یاد شهدا
انقالب از برهه ها و گذرگاه ها عبور خواهد کرد.

«ناهیدی» ،مدیران و دستگاه های اجرایی استان را مکلف
به انجام اقدامات فرهنگی در راستای گرامیداشت یاد
شهدا کرد و گفت  :اگر اقدامات محدود باشد بدون شک
نتایج آن هم محدود خواهد شد لذا مدیران باید اقداماتی
فراتر در حوزه مناسب سازی فضا جهت تکریم یاد شهدا
انجامدهند.

ترکیب های موفق در هنر هفتم
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