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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بهروز -قابل اعتماد نبودن پیمان اروپاییان در برجام ،وعده های بدون پشتوانه ،فرا رسیدن روز مجلس و این که
مجلس باید در راستای اصالح قوانین دست و پا گیر ،پر تحرک تر ظاهر شود و همچنین در پیش بودن چهلمین روز
درگذشت آیت ا« ...مهمان نواز» از مهم ترین محورهایی بود که در نماز جمعه دیروز مرکز استان به آن ها پرداخته
شد .در خطبه های نماز دیروز به برکات ماه مبارک رمضان نیز اشاره شد.
امام جمعه بجنورد با بیان این که در دعاهایی که در ماه رمضان خوانده می شود سبک زندگی اسالمی دیده می
شود افزود :در آموزه های دینی ما و در قرآن نیز آمده است تا ملتی پیگیر امور خود نباشد و از درون خود تحول و
اصالحات را آغاز نکند نمی تواند انتظار تغییر داشته باشد .آیت ا« ...یعقوبی» افزود :اگر مردم تحول را از درون و
با اراده خود آغار نکنند هیچ اتفاقی نمی افتد و هنگامی که روحیات جامعه ای تغییر پیدا کند آن جامعه دگرگون
می شود .وی اظهارکرد :از رفتار و منش گرفته تا حتی مطالعه و همچنین ناپاکی روح ،در جامعه تاثیر دارد .وی
افزود :این اراده است که مسیر زندگی را تغییر می دهد و خدا هیچ وقت بی دلیل یک ملت را تغییر نمی دهد.
وی با بیان این که ماه رمضان مکتب خودسازی است ،افزود :در این ماه ،جامعه هم همراه با خودسازی روزه داران
ساخته می شود .آیت ا« ...یعقوبی» تصریح کرد :مردم ما قبل از انقالب بیرونی ،انقالب درونی خود را آغاز کردند و
این انقالب تحول الهی بود و خدا هم کمک کرد که در جامعه جمهوری اسالمی را ساختند .رئیس شورای فرهنگ
عمومی استان با بیان این که در میدان اجتماع و تعامل با دیگران مسئولیت پذیری الزم است ،اضافه کرد :در
مقابل جلوه های فساد نباید بی تفاوت بود و اگر انسان ستمگر و مدیر جاهل و سفیه دیدیم باید در مقابل آن ها
بایستیم زیرا این ها جامعه را به فساد می کشانند و در مقابل آن ها باید امر به معروف و نهی از منکر کرد زیرا امر به
معروف و نهی از منکر دریای فضایل است و باید در برابر دشمنان بزرگ اسالم که آمریکا و ترامپ هستند ایستاد
و حرف خود را زد .وی تصریح کرد :در ماه رمضان ،در هر شغلی که هستیم وظیفه داریم معروف ها را بگسترانیم
و منکرها را کم کنیم و به حاشیه برانیم .وی با بیان این که ماه رمضان ،دانشگاهی است که دانشآموختگان
خود را در دو میدان تربیت می کند ،افزود :این دو میدان ،خود و جامعه است و ماه مبارک رمضان هم قلب افراد
جامعه را دگرگون می کند و هم جامعه را به سمت خوبیها سوق میدهد .امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از
خطبه ها گفت :دعوای آمریکا و اروپا در خصوص برجام ظاهری و زرگری است و باید مواظب باشیم و گول نخوریم.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که آمریکا ارباب اروپاست و اروپاییان همکاری با آمریکا را رها نمی کنند،
خاطرنشان کرد :زمان بسیار حساسی است و مسئوالن کشور باید دقت داشته باشند و درست تصمیم بگیرند که
اگر تصمیمی اشتباه گرفته شود ،ملت ایران هیچ گاه این اشتباهات را نخواهد بخشید.
وی ادامه داد :ما امروز در دنیا با یک جنگ نامتقارن روبه رو هستیم و امروز ملت ایران در مقابل استکبار قد کشیده
و آن تبدیل به یک حرف جدید در دنیا شده است .آیت ا« ...یعقوبی» در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به فرا
رسیدن روز مجلس بیان کرد :مجلس سنگر بزرگی است و جایگاه شریفی دارد و این محل ،مکان حل و فصل
مشکالت مردم است و نمایندگان نباید وقت خود را صرف حرف هایی کنند که فایده ای برای مردم ندارد و به
نفع ملت نیست ،بلکه وقت شان را به انجام کارهای بزرگ اختصاص دهند و قوانین دست و پا گیر را اصالح کنند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان خاطرنشان کرد :برخی از قوانین منابع طبیعی مربوط به دوره طاغوت می
شود و این قوانین کهنه و دست و پا گیر شده و برای انجام کارهایی همچون کشاورزی مشکل ایجاد کرده است
و باید هر چه سریع تر اصالح شود .آیت ا« ...یعقوبی» خاطرنشان کرد :پاسخ نمایندگان به یکدیگر یا به دولت به
شکلی شده است که یکی صحبت می کند و تک می زند و دیگری پاسخ می دهد و پاتک می زند ولی این حرف ها
مشکلی را حل نخواهد کرد.
امام جمعه بجنورد با اشاره به سالروز وفات حضرت خدیجه(س) ادامه داد :حضرت خدیجه(س) نمونه یک انسان
مدیر ،با عفت ،آینده نگر و کارآفرین بود که هر چه داشت در راه اسالم و پیامبر اکرم(ص) در طبق اخالص گذاشت.
وی افزود :ثروت حالل حضرت خدیجه(س) دین مبین اسالم را یاری کرد تا بسیاری از انسانهای زمانه در راه
اسالم ثابتقدم بمانند.آیت ا« ...یعقوبی» با تقدیر از خدمات ستاد برگزاری نماز جمعه ،به برگزاری هرچه با شکوه
نماز جمعه اشاره و اظهار کرد :نماز جمعه رنگ و بوی والیی دارد و باید به برگزاری هر چه باشکوه تر آن توجه
شود و برگزاری هرچه باشکوه تر آن باید در طول سال تعمیم داده شود .وی افزود :حضور در نماز جمعه به معنای
حضور در صحنه و پای انقالب و والیت بودن است و مردم خراسان شمالی حضور چشمگیری در نمازهای جمعه
دارند .وی با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر گفت :کسانی کربالیی و عاشورایی میشوند که در کالس رمضان
جهاد کرده باشند زیرا رمضان کالس کربال و عاشوراست و کسانی خرمشهر را آزاد کردند که قبل از آن خود را از
بند هواهای نفسانی آزاد کرده بودند .آیت ا« ...یعقوبی» با استناد به بخش هایی از بیانات مقام معظم رهبری در
دیدار کارگزاران و مسئوالن نظام اعالم کرد :وزیر خارجه آمریکا با شرط گذاشتن برای جمهوری اسالمی ایران
در قضیه برجام احمق بودن خود را ثابت کرد زیرا ملت ایران  40سال است که شعار مرگ بر آمریکا را سر داده و
این ایران است که باید برای کشورهای اروپایی در برجام شرط بگذارد و شما نمی توانید ملت بزرگ ما را به بردگی
بکشید و تحقیر کنید .وی با بیان اینکه اقتصاد خود را نباید به بیگانگان وابسته کنیم ،خاطرنشان کرد :اقتصاد
کشور باید مقاومتی شود تا به دیگران و بیگانگان وابسته نشویم همچنین قرار بود با برجام تحریمها برداشته شود
که نشد .وی از سخنرانی آیتا« ...رئیسی» در مراسم چهلمین روز درگذشت آیتا« ...مهمان
نواز» خبر داد و اضافه کرد :چهارشنبه  14رمضان با چهلمین روز ارتحال آیتا« ...مهمان نواز»
مصادف است و مراسم محوری این روز با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در حرم امام زاده
سید عباس(ع) همراه است.

گزارش نماز جمعه

۷

نماینده ولی فقیه:

دعوای آمریکا و اروپا درباره برجام ،زرگری است
مجلس قوانین دست و پاگیر را اصالح کند

جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی-امامجمعهجاجرمباتبریکسالروزمیالدامامحسنمجتبی(ع)وگرامیداشتروزاکرامایتام
گفت :ماه رمضان ،ماهی است که در آن باید بد حالی ها را از خود دور کنیم و مهم ترین این بدحالی ها
اسارت است .حجت االسالم «موسوی» افزود :بهشت مشتاق کسانی است که گرسنگان را سیر می
کنند ،کنترل اعضا و جوارح شان را دارند و اهل تالوت قرآن و روزه گرفتن در ماه رمضان هستند.
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان  -امام جمعه اسفراین با گرامی داشت سالروز فتح خرمشهر و روز دزفول و یاد و خاطره
شهدای هشت سال دفاع مقدس ابراز کرد :دزفول نماد مقاومت و پایداری و فتح الفتوح خرمشهر
تجلی مقاومت ،ایثار و پیروزی است.حجت االسالم «محمدیان» بیان کرد :کریم اهل بیت(ع) شبیه
ترین فرد به رسول مکرم اسالم (ص) و تربیت یافته مکتب نبوی ،علوی و فاطمی است.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در گرم ه

عکس :خراسان شمالی

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان-امام جمعه گرمه گفت :با تقوا بسیاری از مشکالت اجتماعی حل می شود و در تمام امور زندگی به
خدا توکل کنیم.حجت االسالم «تاتاری» افزود :جلسات تفسیر قرآن ،محافل انس با قرآن و جزء خوانی ها در ماه
رمضان ارزش زیادی دارند ،از این فرصت ها استفاده کنید.وی با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه (س) اظهار
کرد :آن حضرت بانویی بود که در دنیای اسالم به عنوان اسوه و الگو معرفی شد.
فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «قلی زاده»
میم پرور  -حجت االسالم «قلی زاده» امام جمعه فاروج با اشاره به فرا رسیدن روز حمایت از
خانواده زندانیان ،به کمک خوب خیران در جشن گلریزان سال گذشته اشاره کرد که باعث
آزادی همه زندانیان بدهکار در این شهرستان شد و از اقشار مختلف مردم به ویژه خیران و
نیکوکاران خواست امسال هم کمک کنند تا زندانیان بدهکار از زندان آزاد شوند.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو گفت :ماه رمضان ،ماه کمک به نیازمندان است.حجت االسالم «نادعلیزاده»
افزود :گرانی های روزمره که اکثر آن ها هیچ ارتباطی با برجام و قیمت دالر ندارند ،به جای این که
سامان داده شوند بیشتر هم می شوند و اگر در داخل کشور اهتمام ویژه ای بر مدیریت ،نظارت و
پیگیری باشد قطعا مشکالت کمتر خواهد شد.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد بیان کرد :اگر مجال و فرصت توبه نباشد آدمی هر روز
گناه بیشتری را مرتکب می شود و حد و مرزی نمی شناسد.حجت االسالم «هوشمند نژاد»
تصریح کرد :آزادسازی خرمشهر حماسه ای جاودان و ماندگار در تاریخ و بیانگر ایستادگی
یک ملت با تفکر و فرهنگ بسیجی و گفتمان مقاومت است.
غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «سلیمانی»
امام جمعه غالمان با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر گفت :آزادسازی خرمشهر عنایت
خداوند به مردم ایــران اسالمی بود.حجت االســام «سلیمانی» با تسلیت سالروز وفات
حضرت خدیجه(س) ابراز کرد :این بانوی بزرگوار برای اعتالی اسالم جان و مالش را در
اختیار پیامبر(ص) گذاشت تا در مسیر الهی هزینه کند.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند-حجت االسالم «احمدزاده» امام جمعه آشخانه با اشاره به بدعهدی های آمریکا و
خروج از برجام گفت :در مسیر مذاکرات هسته ای این دنیای غرب است که در برابر فتوحات
و قدرتمندی ایران در منطقه میز بازی را به هم زده و در تالش است شاید بتواند با خروج از
برجام چوب الی چرخ حرکت رو به جلوی نظام اسالمی قرار بدهد.
راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن گفت :چهارم خرداد ماه روز مقاومت و پایداری نام گذاری
شده و مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان ،رمز پیروزی امت اسالمی است.حجتاالسالم
«نوروزی» با اشاره به سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر ابراز کرد :راه ما برای مبارزه با
استکبار و رسیدن به آرمانهای اسالمی فقط مقاومت است .
درق امام جمعه ؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق با اشاره به فرا رسیدن سالروز میالد امام حسن مجتبی(ع) گفت :سیره
آن امام رئوف کمک به ایتام و نیازمندان بود.حجت االسالم «محمدی» خطاب به رحمانی
فضلی وزیر کشور و استاندار خراسان شمالی افزود :مردم گرمه از نبود فرماندار در این
شهرستان گالیه دارند و امیدواریم سریع تر با انتصاب فرماندار حق مردم حفظ شود.
قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی گفت :با دشمن نباید با زبان نرم و خنده دیپلماتیک برخورد کرد بلکه باید حقوق
مان را با سخن منطقی و قاطعیت انقالبی با دفاع از عزت ملت از دشمن بگیریم و به آمریکا نمی
توان اعتماد کرد.حجت االسالم «شریعتی نژاد» افزود :مجلس و دولت با مردم مهربان باشند و
ملت انقالبی ایران را نامحرم ندانند و به طور شفاف حقایق پشت پرده را به مردم بگویند.
شیروان امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «مهرپویان»
عوض زاده -امام جمعه موقت شیروان با اشاره به شروط رهبر انقالب برای کشورهای اروپایی گفت :تجربه برجام
جواب کسانی است که بارها گفته اند چرا با آمریکا تعامل و مذاکره نمی کنیم.حجت االسالم «مهرپویان» با اشاره به
آیاتی از قرآن کریم دنیا را میدان مسابقه و هدف از خلقت را طبق این آیات تالش برای موفقیت در این میدان برشمرد.
سنخواست امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «خراشایی»
امام جمعه موقت سنخواست گفت :نباید اشتباه قبل را تکرار کنیم و اقتصاد کشور را به مذاکرات دوباره گره بزنیم.
حجت االسالم «خراشایی» تصریح کرد :آمریکایی ها به دنبال حذف قدرت دفاعی ایران هستند و می خواهند
کشور ما برای دفاع از خود هیچ گونه موشکی نداشته باشد.

