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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه:

اربعین،فرهنگاستکبارستیزیاست
پیام های سند الگوی پیشرفت ایران در  50سال آینده

آگاهی -فرهنگ اربعینی ،شناخت عمارها ،سند
پیشرفت الگوی اسالمی ،امنیت غذایی و بازیچه شدن
حقوق بشر به دست استکبار از مهم ترین مباحث روز
گذشته خطیب جمعه مرکز استان در نمازجمعه بود.
نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های روز گذشته
با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی ،برگزاری این
مراسم و حضور میلیونی شیعیان در کربالی معلی را
نماد شکوه و بقای نهضت حسینی دانست که به یک
فرهنگ تبدیل شده است و گفت :اربعین ،فرهنگ
استکبار ستیزی و صدور وحدت مسلمانان در برابر
استکبار با جمعیت  ۲۰میلیون نفر است.
آیت ا« ...ابوالقاسم یعقوبی» حضور باشکوه زائران
در مراسم اربعین حسینی را نفاق شکن ،بتشکن و
کفر شکن خواند و گفت :این حرکت سیاسی ،معنوی
و فرهنگی پیام اقــتــدار را به دنیا مخابره میکند.
امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به
فتنه هــای بعد از وفــات پیامبر اســام (ص) اشــاره و
اظهار کــرد :عمارها و یاسرهای همراه پیامبر (ص)
بعد از او شخصیت های کلیدی بودند که در راستای
آشــکــارســازی حــق و باطل گــام برداشتند و در اوج
مظلومیت به شهادت رسیدند و در فتنه سال  88خیلی
از خواص بودند که نمره منفی گرفتند اما عمارها و
یاسرهایی نیز بودند که سعی کردند در این فتنه کور
از حق دفاع کنند.
نماینده ولــی فقیه در خراسان شمالی با اشــاره به
رونمایی از الگوی پایه اسالمی ،ایرانی پیشرفت گفت:
این سند به دستور رهبر انقالب و طی  7سال توسط
گروه های متخصص و کارشناس تنظیم شده که عالوه
بر این که سند پیشرفت کشور را در  50سال آینده

ترسیم می کند حــاوی نکات مهمی اســت.آیــت ا...
«یعقوبی» افــزود :عده ای یاوه گو می گویند انقالب
اسالمی در آخر کار است اما این سند نشان می دهد
ایران اسالمی در راستای پیشرفت در حال حرکت و
این اول کار است و همچنین این سند گویای آن است
که کشور دچار روزمرگی و غفلت نشده و رهبر انقالب
با اعتماد به علما و دانشمندانی که در این نظام تربیت
شده اند دستور اجرای سندی را می دهند که ما را می
تواند از گردنه ها عبور دهد.
امام جمعه بجنورد همچنین با گرامی داشت روز تغذیه
و امنیت غذایی و بیمه سالمت گفت :دو سوم مردم
استان تحت پوشش بیمه سالمت هستند که باید قدر
آن را بدانند و از آن به درستی استفاده کنند نه آن که با
گرفتن داروی اضافه و ذخیره کردن آن موجب اسراف
شوند.وی با تقدیر از مسئوالنی که امنیت غذایی مردم
را فراهم می کنند خواست مبادا محصوالت تراریخته
که حتی تولید کنندگان شان اعتقادی به مصرف آن ها
ندارند جایگزین محصوالت اصلی شوند.
وی توسعه کشت کلزا به جای گندم را یکی از این موارد
برشمرد و خواستار توجه به این موضوع شد.
رئــیــس شـــورای فرهنگ عمومی خــراســان شمالی
همچنین با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره قتل
«خاشقچی» روزنامه نگار منتقد خاندان «آل سعود»
اظهار کرد :این حادثه یک بار دیگر دست استکبار از
جمله خاندانی را که ادعای خادم الحرمین دارند رو
کرد که حقوق بشر بازیچه دست آن
ها شده است و آن جا که منافع شان
در میان باشد به دین و جان مردم
خیانت می کنند.

تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو با اشاره به حادثه تروریستی میرجاوه گفت :این حادثه در هر حال محکوم
است و دشمن برای انحراف افکار عمومی در دنیا ،در منطقه ایجاد ناامنی می کند؛ چه در
مرز میرجاوه ،چه در سفارت سعودی در استانبول ترکیه.حجت االسالم «نادعلیزاده» افزود:
اربعین بزرگ ترین محل معرفی شیعه و نهضت حسینی(ع) به جهانیان است و عینیت یافتن
فرهنگ عاشورایی ،اتحاد ،رسیدگی به آرامش و امنیت از مهم ترین برکات آن است.
قاضی امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «اردکام»
امام جمعه موقت قاضی گفت :با بدترین مخلوقات و کسانی که می خواهند دنیای اسالم را نابود کنند وارد جنگ
بی امان شده ایم.حجت االسالم «اردکام» افزود :دشمنان نظام به هر وسیله ای از جمله جنگ های تحمیلی،
فرهنگی ،اقتصادی و فضای مجازی دست زده اند تا بتوانند انسان های خوب و بهترین مخلوقات خدا را گمراه
کنند اما سخت در اشتباه اند.

گزارش نماز جمعه

۷

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان یکی از نشانه های کمال یافتگی جامعه را محبت و عشق دانست و گفت :عشق به
اهل بیت (ع) ،عشق به کمال ،زیبایی و خوبی است.
حجت االسالم «کوثری» از حماسه اربعین به عنوان نمایش قدرت جهان اسالم و بزرگ ترین
محمل معرفی شیعه و نهضت سرخ حسینی به جهانیان یاد کرد و ادامه داد :اربعین منظومه
ای از معارف ،خداشناسی ،امام شناسی و معیارهای تشخیص حق و باطل و حلقه اتصال
اسالم ناب به قیام حضرت مهدی (عج) است.
جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی -امام جمعه جاجرم گفت :اربعین حسینی همایش سیاسی و لشکرکشی فرهنگی است که حضور در این
مراسم برکات زیادی دارد و از جمله این برکات خنثی شدن حیله های دشمن است.حجت االسالم
«موسوی» افزود :دشمن به دنبال کم رنگ کردن ارتباط مردم با والیت است که باید توجه داشته
باشیم هر چه ارتباط ما با والیت مستحکم تر باشد پیروزی ما بیشتر خواهد شد.وی با اشاره به روز
صادرات تصریح کرد :تالش کنیم با تقویت تولید داخل و حمایت از سرمایه گذاران ،کاالهای با
کیفیت عرضه و در این راه از نخبگان نیز استفاده کنیم تا اقتصاد کشور را رونق دهیم.
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با اشاره به سالروز سفر مقام معظم رهبری ،مهم ترین دستاورد سفر معظم له را
عمق بخشیدن به والیتمداری مردم این دیار دانست و گفت :اگر خراسان شمالی و از جمله اسفراین شاهد برکات
سفر مقام معظم رهبری نبود نه تنها برخورداری کنونی را نداشتیم بلکه دچار عقب ماندگی در حوزه زیرساخت
ها بودیم.حجت االسالم «محمدیان» از اقدام انقالبی دادستان عمومی و انقالب اسفراین در
برخورد با محتکران این شهرستان تقدیر کرد و با اشاره به راه اندازی آدینه بازار برای عرضه
مستقیم محصوالت تولیدی شهرستان بیان کرد :تقویت ظرفیت ها و استعدادهای شهرستان
در راستای حمایت از تولیدات بومی و نویسندگان محلی دنبال می شود.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در گرم ه

عکس :خراسان شمالی

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه با بیان این که اربعین نماد عزت اسالم و مسلمانان است ،افزود :زوار ابا عبدا...
الحسین (ع) در این همایش عظیم از اقصی نقاط عالم ،عاشقانه راهی این مسیر پرخیر و برکت می شوند.حجت
االسالم «تاتاری» از مردم و مسئوالن خواست به موکب هایی که در عتبات عالیات و به مناسبت پذیرایی از زائران
اربعین حسینی بر پا شده است کمک کنند .وی افزود :ارسال کمک های مردمی گرمه در قالب اعزام کامیون ها
برای کمک به برپایی موکب ها جای تقدیر دارد.
فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «قلی زاده»
میم پرور -امام جمعه فاروج با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی(ع) گفت :حضور میلیونی و باشکوه مردم و جوانان
ایرانی در حماسه اربعین می تواند گواهی بر تأثیر نداشتن تحریم ها و مشکالت اقتصادی در اراده مردم ایران باشد.
حجت االسالم «قلی زاده» با اشاره به حادثه تروریستی میرجاوه و ربودن  14مرزبان کشور ابراز
کرد :امنیت خاک و شهروندان ایرانی برای نظام اسالمی خط قرمز است و ملت ایران انتظار
دارند نیروهای مسلح کشور برای گوشمالی تروریست های جیش الظلم در اسرع وقت اقدام
کنند و فرزندان ملت را از چنگال آن ها نجات دهند.
درق امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «امانی»
امام جمعه موقت درق گفت :پیادهروی عظیم اربعین محور اتحاد مسلمانان جهان است .حجت االسالم «امانی»
پیادهروی اربعین را بزرگ ترین اجتماع با عشق و ایمان در جهان توصیف کرد و گفت :این حرکت با عشق و
اراده و ایمان مردم به وجود میآید و در واقع این حرکت ،نماد دفاع از آزادی ،مهرورزی ،صالبت ،اقتدار و اخالق
مسلمانان سراسر جهان است.
سنخواست امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «محمودیان»
امام جمعه موقت سنخواست گفت :اربعین همایش بزرگ عزاداران اسالمی و بهترین فرصت برای شناساندن
فرهنگ عاشورایی است.حجت االسالم «محمودیان» با بیان این که انسان های مومن و مسلمان از هر جای جهان
اسالم در مراسم بزرگ اربعین حسینی حضور می یابند افزود :برخی مشکالت اقتصادی که دشمنان به دنبال
آن در کشور هستند به این دلیل است که انقالب اسالمی و اربعین را از ما بگیرند اما به کوری چشم آنان ،قدرت
اسالم هر روز بیشتر می شود.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند -امــام جمعه آشخانه با اشــاره به دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی گفت:
دستاوردهایی که در زمان انقالب داشتیم با زمان طاغوت قابل مقایسه نیست و پیشرفت
های کنونی انقالب قابل لمس است.حجت االسالم «احمدزاده» افزود :گازرسانی به ۷۴
درصد از روستاهای باالی  ۲۰خانوار و خدمات برق رسانی و آب رسانی از کوچک ترین
دستاوردهای انقالب اسالمی است.
راز و جرگالنامام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن گفت :زیارت اربعین مسئله ای با اهمیت ،با فضیلت و
وحدت آفرین است و جوانان شیعه و جمعی از جوانان اهل سنت راز و جرگالن روادید
دریافت کرده اند تا در این سفر معنوی شرکت کنند.حجت االسالم «نوروزی» افزود :یکی
از مهم ترین مولفه های زیارت اربعین وحدت آفرین بودن آن است و از مسؤالن انتظار داریم
مقدمات سفر را برای زائران مهیا کنند.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد گفت :کسی که تزکیه نفس کرد ،رستگار و هرکس که به
کفر و گناه آلوده شد ،زیانکار خواهد شد.حجت االسالم «هوشمندنژاد» ابراز کرد :مشکالت
اقتصادی کشور ناشی از چالش های درونی و ساختار اقتصادی کشور و مسائل مربوط به
تحریم های ظالمانه آمریکاست که اقدام جهادی و تالش شبانه روزی و استفاده از نخبگان به
منظور رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم یک ضرورت است.
غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «سلیمانی»
امام جمعه غالمان با اشاره به سفر معنوی اربعین گفت :امام حسین (ع) کشتی نجات و چراغ هدایت
و نوری است که همه دنیا به عظمت او پی برده اند و باید قدر این راهپیمایی وحدت آفرین
را بدانیم.حجت االسالم «سلیمانی» با اشاره به ربوده شدن مرزبانان ایران توسط دشمنان
که توسط عامل نفوذی دشمن انجام گرفت ،ابراز کرد :این جنایت را محکوم می کنیم و از
کشور پاکستان میخواهیم این جنایتکاران را تحویل بدهد تا آن ها را به سزای اعمال
شان برسانیم.

