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امام جمعه قوچان: انقالب اسالمی 
معادالت کشورهای ابرقدرت رابرهم زد

  امام جمعه قوچان درخطبه های جمعه۱۵بهمن درمصالی 

قبا باتبریک والدت حضرت زینب کبری)س( ودهه مبارک 

فجر گفت: وقتی دربهمن ۵۷ انقالب اسالمی ایران به پیروزی 

رسید ،معادالت کشورهای ابرقدرت شرق وغرب برهم ریخت. 

حجت االسالم والمسلمین محمدعلی دستجردی  انقالب های 

معروف فرانسه، شوروی و الجزایر را مورد اشاره قراردادوافزود: 

این انقالب ها برای مقابله باظلم واستبداد ودفاع ازمظلومیت 

بود اما  دیری نپایید وهمه این انقالب ها ازبین رفت زیرا پایگاه 

وپشتوانه مردمی نداشت.درحالی که انقالب اسالمی یک 

انقالب الهی ودارای هدف بود و ابتدا درم��ردم  یک انقالب 

درون��ی ایجادشده بودوسپس با انگیزه ووح��دت کامل درراه 

رسیدن به هدف  قدم به میدان گذاشتند.خطیب جمعه  درمورد 

ایجاد محدودیت  های آمریکا ب��رای ای��ران وچندکشوردیگر 

نیز گفت:چگونه است که درحادثه ۱۱ سپتامبر مشخص شد 

تروریست ها وعواملی از عربستان درآن دست داشته اند وحال 

آمریکا برای آن کشور ممانعت ایجاد نمی کند؟!  درهرحال آمریکا 

چاره ای ندارد ومستاصل شده و دورخود دیوار وحصار می کشد. 

امام جمعه در پایان بابیان اهمیت ۲۲ بهمن ازمردم خواست تا 

همچون سال های گذشته درمراسم راه پیمایی شرکت کنند 

وباحضورپرشوروگسترده خود به دشمن نشان دهند که همچنان 

درصحنه اند وازانقالب وآرمان های آن دفاع می کنند.

ایشان زاده-رئیس اداره حفاظت محیط زیست قوچان 

در گفت و گو با خبرنگارخراسان گفت:قراردادومطالعات 

مرحله توجیهی طرح مدیریت منطقه حفاظت شده دربادام 

)dorbadam( درشهرستان قوچان ازسال ۹۳ بامشاوران 

متخصص درای��ن زمینه  آغازشده ومطالعه  آن درمرحله 

توجیهی  روبه پایان است که با مطالعه کامل طرح ،بخش 

اجرایی آن آغاز می شود که مدیریت منطقه به صورت علمی 

واستاندارد صورت می گیرد.   حسین زاده  افزود: دراجرای 

طرح ومدیریت آن باشناسایی منابع اکولوژیکی،اقتصادی 

واجتماعی منطقه وارزیابی توان اکولوژیکی اکوسیستم 

های منطقه وباتوجه به نیازهای اقتصادی اجتماعی  منطقه 

شده  حفاظت  درمنطقه  مختلف  ه��ای  زون  وارزی��اب��ی 

،  گردشگری طبیعی بهره برداری  بهره برداران بومی حاشیه 

منطقه وبهره برداری های علمی وآموزشی ،  ساماندهی 

می شود به طوری که کمترین آسیب وپیامدهای زیست 

محیطی درمنطقه پدید نیاید.وی گفت:شهرستان قوچان 

دارای دو    منطقه حفاظت شده  دربادام و قرچغه است که  در 

شمال شهرستان ودربخش مرزی باجگیران واقع شده اند که 

ازمناطق حائز اهمیت هستند. او ضرورت تامین  اعتبار الزم 

در اجرای طرح را نیز مورد اشاره قرار داد .         

منطقه حفاظت شده »دربادام«قوچان به صورت علمی 
ومطابق با استانداردهای جهانی مدیریت خواهد شد 

قوچان  ؛  پل ارتباط با آسیای میانه 
نیازمند توجه خاص و جدی دولت 

ومسئوالن است
قوچان،سرزمینی درشمال شرقی کشور ودراستان خراسان 

رضوی ،نه تنها قدمتی به  ازای اسکان نژاد آریایی درایران دارد 

بلکه ازدیرباز همواره پل ارتباطی میان اقتصاد کشورهای 

قطب شمال ب��وده اس��ت. مصداق این قضیه ،وج��ود نشانه 

های بارزی از جاده ابریشم است  که از این پهندشت سبز 

وخرم ،شرق وغرب وشمال کره زمین را به هم متصل می 

کرد.  قوچان امروز هم درحوزه های کشاورزی ،دامپروری 

،بازرگانی ،گردشگری ،صنعت وتجارت و... قابلیت های 

بسیار وتوانمندی های بالقوه ای دارد که به عنوان پل ارتباط با 

کشورهای آسیای میانه  نیازمند توجه خاص وهرچه بیشتری 

است. دستیابی به رشد وتوسعه ای که باعث رونق اقتصاد، 

فضای کسب وکار ودرآمد بازار آن شود واز  آمار بیکاری به ویژه 

در تحصیل کرده ها  وجوانان برومند آن کاسته شودو از هدر 

رفتن  انرژی و قابلیت های این عده جلوگیری گردد. قوچان 

علی رغم همه ظرفیت ها وشرایط مناسب برای استقرار وراه 

اندازی واحد های بزرگ تولیدی وصنعتی  متاسفانه ازاین 

حیث آن گونه که باید توسعه پیشرفتی نداشته و به راستی که 

مظلوم واقع شده است.  دوکارخانه بزرگ تولیدی وصنعتی 

دوچرخه سازی و کاشی  آن هم که طی چند سال گذشته 

دچار  بی تحرکی وبی رونقی شده و با مشکالتی دست به 

گریبانند و نتیجه آن نیز  نگرانی های قشر کارگران زحمتکش 

ودرمواردی بیکاری وخانه نشینی بوده است. آری ،قوچان 

سرزمین مردم پرتالش وغیرتمندی که هیچ گاه به آن چه 

شایسته اش بود نرسید؟!... امیدکه با  همدلی و وحدت 

رویه ای که از مدتی پیش در بین مسئوالن شهرستان  برقرار 

وحاکم شده و باتالش  وپیگیری  های همه جانبه ازسوی 

فرماندا ر،نماینده مردم درمجلس  و همچنین امام جمعه 

محترم و  رویکرد هر چه بیشتر کارآفرینان وسرمایه گذاران 

و توجه قوچانی های مقیم مشهد وتهران دراین خصوص به 

زادگاه خود  ونگاه مثبت وهرچه مهربان تر دولت ومسئوالن 

امر به قوچان ، شهر سردارشهید یوسف کالهدوز و آیت ا... 

آقا نجفی قوچانی ،دی��ار هنرو اندیشه وسرزمین پهلوانان 

ورادمردان  به رشد وتوسعه ای درخور وشایسته  شهدا، بزرگان 

ومردمانش  دست پیداکند وبه جایگاه اصلی خود برسد. 

افتتاح پروژه های شهرداری قوچان 
دردهه فجر 

ب��ه مناسبت ده���ه م��ب��ارک ف��ج��ر درم��راس��م��ی باحضور 

فرماندار،اعضای شورای اسالمی شهر ومردم وتعدادی از 

خانواده های شهدای واالمقام دوپ��روژه شهرداری افتتاح 

شد.کاظمی شهردار قوچان مشخصات یکی از پ��روژه ها 

راچنین اع��الم ک��رد:  ۱۵۵ متر ج��دول کانیو-۱۴۲ متر 

کانال -۵ متر کانال سرپوشیده- ۸۲۰ متر پازل فرش - 

۴۰مترسنگ کوبیک-۵۲۰ متر   مربع آسفالت و۲۰ عددپایه 

چراغ که درمجموع ۱۵۰   تومان میلیون هزینه دربرداشته 

است.وی همچنین پروژه دیگری را با مشخصات ۱۹۰ جدول 

کانیو-۲۴۱ متر کانال و  ۱۰ متر کانال سرپوشیده  با مجموع 

۲۰۰ میلیون تومان هزینه عنوان کرد.

افتتاح  ۸۶ پروژه طی دهه فجر در قوچان

فرماندارقوچان تعدادپروژه های این شهرستان 

دردهه فجررا ۸۶ پروژه اعالم کرد.  دکتر قامتی 

ب��ااش��اره به بخش اعظم مشارکت ه��ای مردمی 

دراین خصوص و تعادل بخشی خدمات در سطح 

روستا ها وب��رخ��ورداری از طرح ها گفت: تعداد 

پ��روژه های قابل بهره ب��رداری وافتتاح شده ۷۹ 

پ��روژه ب��وده و۷ پ��روژه نیز کلنگ زنی شده است.

این طرح ها درمجموع ۲۸ میلیارد تومان اعتبار 

دربرداشته است .

افتتاح پروژه ها دربخش مرکزی قوچان

درمراسم  قوچان  بخشدارمرکزی  ریحانی  حسن 

افتتاح ط��رح ه��ا درده���ه فجر ،پ���روژه ه��ای بخش 

مرکزی  را چنین عنوان کرد:افتتاح ۱۰ ساختمان 

دهیاری ویک ساختمان آتش نشانی- ۲ دهنه پل- 

یک پارک حاشیه ای- آسفالت معابرروستایی باحجم 

۷۰ هزارمتر مربع- جدول  ۸ هزارتن آسفالت در

گذاری معابر در۳۱ روستا به طول ۱۴ هزار متر-

احداث وبهسازی ۳ میدان  که مجموع اعتبارات این 

پروژه ها ۲ میلیارد و۷۰۰ میلیون  است.


