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قال علی)ع( : من قام بشرائط الحریة فهو اهل للعتق .امام 

جمعه جاجرم با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقالب در 

گفتگویی با خبرنگار ما گفت :خداوند در قرآن کریم یکی از 

اهداف مهم برای انقالب پیامبرانش را بشارت ها و انذارها 

مطرح فرموده و از آنجاکه العلماء ورثة االنبیاء امام خمینی 

)ره( هم هدفش از انقالب بشارت و نوید دادن م��ردم به 

حقایقی بود که در سایه نظام اسالمی تحقق می یابید که از 

جمله آنها  به ترتیب : برقراری حکومت اسالمی است  که در 

قرآن خداوند فرمود :لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین 

سبیاًل . خداوند هرگز حکومت کافران بر مؤمنین را جایز 

نمی داند . امام )ره( در برخورد با مرحوم عسکراوالدی 

فرمودند : هدف از انقالب اواًل حکومت اسالمی در ایران و 

ثانیًا در منطقه و ثالثًا در جهان و آماده سازی حکومت جهانی 

حضرت مهدی )ع��ج( اس��ت ، عدالت اجتماعی ، خاصه 

توجه ویژه به محرومین چه اینکه این انقالب ثمره زحمت و 

جانفشانی های همین قشر است و امام فرمود من یک موی 

سر کوخ نشینان را به کاخ نشینان عوض نمی کنم و فراهم 

آوردن رشد همه جانبه در کشور ، نابودی شاه به عنوان مهره 

آمریکا و استکبار جهانی و مبارزه علیه هر مستکبری که در 

عالم است که فرمودند هر جامبارزه هست ما هم هستیم . 

تجربه تاریخی نشان داد ظالمین رفتنی هستند نمونه آن 

اوباما رفت اما اسد ماند رؤسای جمهوری آمریکا یکی پس از 

دیگری رفتند هر چند برای تغییر نظام اسالمی ایران آمدند 

اما ایران اسالمی به برکت والیت ماند ، تحقق وعده نصرت 

الهی که ان تنصروا اهلل ینصرکم و در صحرای طبس و هشت 

سال دفاع مقدس دربرابر شرق و غرب به وقوع پیوست ، 

استقالل  همه جانبه در عرصه های سیاسی ، فرهنگی ، 

نظامی و اقتصادی و مصداق آیه ان اهلل ال یعیر ما بقوم حتی 

یغیروا ما بانفسهم در ایران عملی شد .محمد موسوی تصریح 

کرد : از جمله انذارها )هشدارها ، اخطارها و تهدیدها( به 

ترتیب توجه به دشمن و بصیرت دشمن شناسی و مرعوب 

دشمن نشدن دشمنی همچون آمریکا که ما را در زمان شاه 

وحشی و در بعد برجام بی تمدن خواند . خون بی گناهان 

زیادی را در کشورمان ریخت که هرگز نباید فریب لبخند و 

تبریک آنها در سال نو را خورد باید واقع بین بود نه ساده انگار 

که فکر کنیم دشمن دوست و منجی ما شده است ،  تفرقه آفت 

انقالب و کشور و نظام است و باید از هر نوع اختالف و تفرقه 

پرهیز کرد ، دنیا گرایی آفت ملت و خصوصًا مسئولین است 

، اشرافی گری و ویژه خواری و دست درازی به بیت المال  ، 

غفلت از ملت این ولی نعمت انقالب و نپرداختن به مشکالت 

بیکاری ، رکود ، گرانی و وجود کارتن خواب و گور خواب باید 

مایه شرمساری باشد ، وابستگی و دلبستگی به غرب . آنها به 

دنبال منافع خود هستند هرگز به منافع مردم ما فکر نکرده 

و نمی کنند باید ما با رونق تولید داخلی و قطع واردات بی 

رویه هر نوع وابستگی را به خارج جلوگیری کنیم خصوصًا 

وابستگی فرهنگی مصیبت بارتراست ، بی مهری  نسبت به 

نیروهای انقالبی و ارزشی و بسیجی واال  بفرموده امام )ره( به 

آتش غضب خدا سوزانده خواهند شد هر کسی در هر رده ای 

که باشد و فاصله گرفتن از روحانیت خصوصًا والیت که امام 

به ما آموختند اگر می خواهید به مملکت آسیبی وارد نشود 

پشتیبان والیت فقیه باشید .

حسن تقی زاده مطلق مدیر هنرستان فنی امیر کبیر جاجرم 

در تشریح فعالیت های هنرستان امیر کبیر در سال های 

تحصیلی 93تا 95 درگفتگو با خبرنگار ما گفت : در بخش 

آموزشی  این مرکز جذب و ثبت نام 62 نفر هنر جو در پایه 

دهم در سال تحصیلی    96-95  داشته است که در مقایسه 

با سایر هنرستان ها قابل توجه و مهم بوده است ودر میانگین 

نمرات امتحانات نهایی هنر جویان سال سوم هنرستان 

امیر کبیر  در سال تحصیلی  95-94 و 94-93 در صدر 

هنرستان های استان قرار گرفت .مدیر هنرستان امیر کبیر 

با اشاره به قبولی 6۰ درصدی هنر جویان پایه سوم هنرستان  

در خرداد ، شهریور و دی ماه سال تحصیلی 94-95 افزود: 

هنر جویان هنرستان امیر کبیر در مسابقات علمی و عملی 

سراسر کشور حائز رتبه های دوم و سوم شدند که هنر جویان 

رشته معدن به مسابقات کشوری راه پیدا کردند و از طرف 

اداره کل و همچنین آموزش و پرورش جاجرم مورد تقدیر 

واق��ع شدند .وی در ادام��ه در تشریح فعالیت ه��ای  مالی 

و عمرانی هنرستان امیر کبیر عنوان کرد : کل محوطه 

هنرستان با ۱۰۰۰ت��ن  قیر و هزینه ۱3۰میلیون تومان 

آسفالت شد همچنین تعویض 6۰۰متر لوله های آب شرب 

با هزینه ۱۰ میلیون تومان ، تهیه سه دستگاه موتور پژو و 

تیبا از طریق شرکت های وابسته به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ، احداث سرویس بهداشتی ، حمام خوابگاه به مبلغ 

۱5 میلیون تومان ، تعویض 7۰ عدد تشک . بالش هنر جویان 

خوابگاه به مبلغ 3میلیون و 7۰۰ه��زار تومان ، تهیه تخته 

برای کار گاه قالب بندی رشته ساختمان به مبلغ 2میلیون 

تومان ، تهیه مواد مصرفی برای کارگاه ساخت و تولید به مبلغ 

2میلیون و 5۰۰هزار تومان ، تهیه 5کیلو مواد آزمایشگاهی 

برای کارگاه شیمی  رشته صنایع شیمیایی به مبلغ 4میلیون 

تومان ، تهیه تشک کشتی برای رشته تربیت بدنی با همکاری 

اداره ورزش و جوانان جاجرم به مبلغ 3میلیون تومان ، تهیه 

تجهیزات برای کارگاه مکانیک از طریق شرکت سایکو با 

معرفی نمایندگی ایران خودرو جاجرم به مبلغ 2میلیون 

تومان ، آماده سازی سالن ورزشی هنرستان و اضافه شدن 

یک سالن به سالن های آموزش و پرورش جاجرم به مبلغ 

۱۰میلیون تومان ، به روز رسانی سیستم های کامپیوتری 

و کار گاه های هنرستان به مبلغ 4میلیون تومان ، تهیه کود 

برای ساماندهی زمین چمن یک میلیون و 2۰۰هزار تومان 

و جذب 2میلیون تومان کمک از طریق خیرین شهرستان 

بخشی از فعالیت های مالی و عمرانی هنرستان بود .حسن 

تقی زاده مطلق  با اشاره به اینکه فعالیت های انجام شده  

نتیجه دو سال هماهنگی و همراهی کادر آموزشی هنرستان 

و آموزش و پرورش جاجرم بود از فرماندار شهرستان و روسای 

ادارات و نهاد ها و ارگ��ان ها یی که در این زمینه خدمات 

رسانی کردند تشکر ویژه کرد. 

معینی-مدیر جهاد کشاورزی جاجرم در گفتگو با خبرنگار 
ما  از فعالیت شاخص  جهاد کشاورزی در سال 95گفت و با 

اشاره به اعتبارات اختصاص یافته  در سال  جاری به بخش 

کشاورزی شهرستان جاجرم مبلغ ۱2هزار و 54۰ میلیون 

ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و 2 

هزار میلیون ریال از محل سفر رهبری افزود : اجرای بیش 

از 85۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان باهزینه 

32 میلیارد ریال در سطح شهرستان جاجرم و آغاز عملیات 

اجرایی  ۱۰۰۰هکتار  آبیاری تحت فشار در دهه فجر بخشی 

از فعالیت های شاخص جهاد کشاورزی جاجرم است.  وی 

عنوان کرد : 23 کیلومتر از مسیر انتقال آب مزارع به مبلغ3   

میلیارد و 96۰میلیون  ریال و الیروبی 22 رشته قنات به 

مبلغ 2 میلیارد و 39۰میلیون ریال واحداث 2بند انحرافی 

شاه آب��اد وسنخواست به مبلغ 2میلیارد و 8۰۰میلیون 

ریال در دولت تدبیر وامید انجام پذیرفت وهمچنین بیش 

از ۱۰۰۰ هکتار در حال حاضر وارد فاز اجرایی  با اعتبار 

4.5 میلیارد تومان گردیده است ونزدیک 85۰ هکتار از 

اراضی نقشه برداری شده است  .نامور تصریح کرد : دربخش 

اموردام احداث 3واحد مرغداری با ظرفیت 42۰۰۰ قطعه 

در جاجرم  با اعتبار 9میلیارد و 4۰۰میلیون ریال احداث  و 

از سوی دیگر استفاده از روش های اصالح نژاد دام درسطح 

شهرستان باعث گردیده تا دامداری نمونه کشوری در سال 

95 از این شهرستان انتخاب گردد همچنین با توجه به وجود 

زیر ساخت های استخر ذخیره آب تولید ماهی این شهرستان 

از ۱4 تن به 245 تن افزایش یافت .وی با اشاره به بخش 

تولیدات گیاهی عنوان کرد : پرداخت بیش از 6۰ میلیارد 

ریال تسهیالت از محل خط اعتباری مکانیزاسیون در طی 

سال گذشته  جهت تکمیل وتجهیز ماشین آالت کشاورزی 

ودنباله بندها،  68۰ میلیون ریال از محل کمک های فنی و 

اعتباری جهت خرید ادوات کارنده  به جاجرم  تخصیص پیدا 

کرد همچنین  تولید 59 هزار تن انواع محصوالت زراعی و 

بیش از 9۰۰۰ تن محصوالت باغی در شهرستان و تولید 

25۰ت��ن پسته از سطح بیش از 2۰۰ هکتار باغات پسته 

بارور و بیش از ۱۱۰۰ هکتار باغات جدید االحداث به عنوان 

یکی از شاخص های مهم این شهرستان اعالم شد. وی خاطر 

نشان کرد :  تاسیس صندوق حمایت از بخش کشاورزی با 

سرمایه ای بیش از5میلیارد و 5۰۰میلیون ریال به عنوان 

یکی از فعالیت های  دولت تدبیر و امید جهت ارائه خدمات 

به توسعه بخش کشاورزی در شهرستان جاجرم است.مدیر 

جهاد کشاورزی جاجرم در ادام��ه تصریح کرد : باتوجه به 

شرایط اقلیمی شهرستان با پیگیری های انجام شده موافقت 

اصولی بزرگترین گلخانه استان در سطح 5هکتار با همکاری 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 

شمالی ص��ادر گردید ودر آینده ای نه چندان دورشاهد  

احداث آن خواهیم بود. در راستای اقتصاد مقاومتی کشت 

گیاهان دارویی در روستای چهاربید وپرورش کرم ابریشم 

در بخش شوقان ودهستان دربند از بخش سنخواست نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.

در گفت وگو با مدیرجهاد کشاورزی جاجرم عنوان شد :

فعالیت های شاخص جهاد کشاورزی جاجرم

 امام جمعه جاجرم:بشارت دهندگی  و انذاردهندگی
 در انقالب  امام خمینی )ره( موج می زد 

در گفت وگو با مدیر هنرستان فنی امیر کبیر جاجرم عنوان شد :

 تشریح  فعالیت های هنرستان فنی امیر کبیر 
طی سال های تحصیلی93تا 95


