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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

رمز ماندگاری انقالب اسالمی
مرتضوی
پرداختن به ویژگی های معمار کبیر انقالب اسالمی،
عامل پیروزی و رمز ماندگاری انقالب از محورهای
مهم خطبه های روز گذشته نماز جمعه بجنورد بود.
نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های دیــروز،
ضمن فراخواندن انسان ها به تقوا و انتخاب آن به
عنوان بهترین ره توشه سفر آخرت از خود شیفتگی
به عنوان یکی دیگر از آسیب های موجود در سبک
زندگی نام برد و با اشــاره به کالم پیامبر اکرم (ص)
خود شیفتگی در کنار بخل و هوی و هوس را  3عامل
اصلی هالکت انسان بیان کرد و بر پرهیز از ُعجب و
خودشیفتگی تاکید کرد.
آیت ا« ...یعقوبی» با تفسیر آیه  46سوره سبأ در قرآن
که حکم موعظه از سوی خداوند را برای بندگان دارد،
الزمه یک حرکت نتیجه بخش را وابسته به چند عنصر
دانست و گفت :رنــگ خدایی بخشیدن به کارها و
داشتن خلوص در کنار وحدت ،بهره گیری از رهبری
وارسته برای جهت دهی افکار مردمی و برنامه ریزی
و آینده نگری از ویژگی های این حرکت اثربخش است
که از آن به موعظه الهی یاد می کنند.
وی به تبیین و تفسیر حرکت های امام خمینی (ره)
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی پرداخت و سرلوحه
حرکت عظیم انقالب توسط امام (ره) را نشأت گرفته
از این آیه شریفه دانست و افزود :بر همین اساس می
توان گفت انقالب اسالمی نعمت و موعظه الهی بود که
مردم آن را شنیدند و نتیجه گرفتند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان ویژگی های
امام راحل پرداخت و تصریح کرد :سراپای وجود بنیان
گذار انقالب ،اخالص بود؛ گوهر گران بهایی که روز به
روز درخشندگی و قیمت بیشتری پیدا کرد.
وی با بیان ایــن که امــام خمینی(ره) ذره ای برای
خود حرف نزد و کار نکرد بلکه از همان نخستین روز
انقالب تا آخرین روز زندگی پربارش برای خدا حرف
زد و حرکت و جنگ و صلح کرد ،افزود :در واقع جنگ و
صلح ،اعالمیه ها و سخنرانی های امام و موضع گیری
های ایشان الهی بود و رنگ خدایی داشت.
امــام جمعه بجنورد ،عامل پیروزی و رمز ماندگاری
انــقــاب اســامــی را در اخــاص عمیق بنیان گــذار
انقالب دانست و تصریح کرد :امام(ره) با اخالص برای
دین خدا و مــردم حرکت کرد و خلبانی بود که چتر
نجات نداشت و افتخار می کرد که خادم چنین مردمی
باشد.آیت ا« ...یعقوبی» اضافه کــرد :ذره ای هوی
و هوس در وجود ایشان راه پیدا نکرد و چنان مردم

را باور داشت که معتقد بود باید مردم حضور داشته
باشند تا وعده های الهی محقق شود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان ،این انقالب را
ناشی از خلوص و حضور امــام ،حضور مــردم ،تفکر و
طرح امام برای حکومت اسالمی دانست و گفت :ریشه
های این انقالب از تفکر ناب امام خمینی (ره) ،خلوص
ایشان و حضور و اتحاد مردم جان گرفت.
وی خاطرنشان کرد :این مردم بودند که پیام امام(ره)
را به درستی فهمیدند به ویژه در  19دی 56؛ زمانی
که مردم به واسطه اهانتی که به امام (ره) شد انقالب
کردند.آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به انتشار مقاله ای
در سال  56که در آن می خواست چهره امــام(ره) را
بشکند و محبوبیت ایشان را پایین بیاورد تا صدای
امام (ره) به عالم نرسد و انقالب شکل نگیرد ،تصریح
کرد :به کوری چشم دشمنان ،در قم غوغا شد و انقالب
اســامــی از  19دی  56کلید خــورد.رئــیــس مرکز
رسیدگی به امور مساجد استان به بیانات مقام معظم
رهبری که قم را سرچشمه اصلی انقالب دانستند و
حوزه علمیه را پشتوانه معنوی برای حرکتی که دنیا را
تکان داد ،بیان کردند پرداخت و تصریح کرد :نباید از
کید و مکر دشمن غافل شد و بزرگان و جوانان قم نباید
بگذارند دست های خائن ،نقش کانونی این شهر را در
انقالب کم رنگ کنند.
آیت ا« ...یعقوبی» خاطرنشان کرد :امام(ره) در سال
 42بذر انقالب را پاشید و در قیام  19دی این بذر
جوانه زد و کم کم این چله های پیاپی باعث شد انقالب
جان بگیرد و پس از یک سال به پیروزی نهایی رسید.
وی انقالب اسالمی را یک انقالب فرهنگی ،معنوی و
دینی خواند و افزود :ایران اسالمی در آستانه چهلمین
سالگرد تولدش ،قدرت و عظمت اش روز به روز بیشتر
می شــود.وی خاطرنشان کرد :امــروز جبهه استکبار
نگرانی اش این است که مبادا ایران توسعه پیدا و تمدن
های غرب را متالشی کند ،برای همین فتنه جدید را
آغاز کرده است و با جمع کردن منافقان می خواهد
کنار گوش ما النه زنبور نفاق و نفوذ را تعبیه کند.وی
به سالروز والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار
اشاره کرد و ضمن تبریک این روز و گفتن خداقوت به
پرستاران ،حضرت زینب (س) را مجموعه ای از فضایل
و مناقب دانست که زنان عالم باید از وی درس کمال
بیاموزند زیرا علم و دانش بیکران ،شجاعت و شهامت،
عفاف و متانت و گذشت و ایــثــار و
پرستاری او نشان دهنده کهکشان
کرامت و فضیلت است.

گزارش جلسه
معاون فرماندار:

 ۹۳پروژه ،دهه فجر در مانه و سملقان افتتاح می شود

برومند -همزمان با ایام ا ...دهه فجر  ۹۳پروژه با هزینه کرد  ۲۸میلیارد و  ۲۰میلیون تومان در مانه و
سملقان افتتاح می شود.معاون فرماندار مانه و سملقان با اعالم این خبر در جلسه ستاد گرامی داشت دهه
فجر افزود ۱۵۰ :هزار نفر از این پروژه ها بهره مند خواهند شد«.جهاندوست» گفت :جهاد کشاورزی با ۹
پروژه و اعتبار  ۶میلیارد تومان ،راهداری با  ۶پروژه و اعتبار  ۳میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان ،آبفای شهری با
 ۵پروژه و اعتبار  ۲میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان ،آب منطقه ای با  ۸پروژه و اعتبار  ۲میلیارد بیشترین پروژه
ها و اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.وی اظهار کرد :کانال انتقال آب به دشتک سفلی ،تکمیل بند
انحرافی کیکانلو ،آسفالت راه قلندرتپه ،افتتاح سالن ورزشی و مدرسه اینچه سفلی ،روکش آسفالت برخی
مناطق و آب رسانی به روستای قره چای از پروژه هایی هستند که در دهه فجر افتتاح می شوند.

دادستان فاروج مطرح کرد:

لزوم تقویت مهارت «نه» گفتن توسط دانش آموزان

میم پرور -دادستان فاروج در کارگاه آموزشی مهارت های اجتماعی پایه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
مدیران و مربیان پیش دبستانی این شهرستان بر لزوم تقویت مهارت «نه» گفتن توسط دانش آموزان تأکید
کرد«.صفدری» افزود :آموزش و تقویت باورهای دینی در پیش دبستانی و دبستان ها ،زمینه ساز مصونیت
در برابر جنگ نرم است.وی با اشاره به شکل گیری شخصیت افراد در دوره کودکی و پیش دبستانی بر به
کارگیری نیروهای توانمند در بخش پیش دبستانی تأکید و ابراز کرد :بعضی از آسیب ها همچون طالق
دارای پیامدهای منفی برای همه اعضای خانواده است.
«مجید معتمدی گزکوه» مدیر آموزش و پرورش فاروج مهم ترین هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش خوب
زیستن و تربیت یک شهروند مطلوب دانست.

گزارش نماز جمعه

۷

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان ،قناعت کردن و دوری از حرص و طمع را از نشانه های جامعه
ایمانی دانست.حجت االسالم «کوثری» با گرامیداشت سالروز والدت حضرت زینب (س) و روز
پرستار خاطرنشان کرد :امروز باید فرهنگ زینبی را سر لوحه مان قرار دهیم و جشن  ۴۰سالگی
پیروزی انقالب اسالمی را باشکوه هر چه تمام تر برگزار و توطئه دشمنان را خنثی کنیم.وی بر
حفظ ارکان انقالب اسالمی و مقابله با شایعه پراکنی رسانه های بیگانه تاکید کرد.
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با تبریک سالروز میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت :نقش و
رسالت زینبی تبیین رسالت های حسینی بود که به واسطه نقش ایشان در پاسداری از دین ،کربال
ماندگار شد.حجت االسالم «محمدیان» با اشاره به سالروز تشکیل شورای انقالب فرهنگی به فرمان
امام (ره) و فرار شاه از کشور در سال  ، 57بر بازخوانی دستاوردهای نظام اسالمی تاکید کرد.
راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
رحمانی -حجت االسالم «نوروزی» امام جمعه راز و جرگالن به سالروز شهادت شهدای هسته ای
اشاره کرد و افزود :دشمنان انقالب برای ضربه زدن به نظام اسالمی از هیچ کاری خودداری
نکردند و به هر چیزی دست انداختند و یکی از حرکت های کور و زننده دشمنان حذف فیزیکی و
ترور ناجوانمردانه دانشمندان هسته ای و علمی ما بود و خون پاک این شهیدان باعث تناور شدن
درخت انقالب اسالمی و تقویت پایه و بنیه علمی نظام اسالمی شده است.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در آشخان ه

عکس :خراسان شمالی

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند -امام جمعه آشخانه با بیان این که قرار است ماهواره های جدید ایرانی به فضا پرتاب شوند ،افزود :این
رویداد پیشاپیش موجب عصبانیت شدید آمریکایی ها شده است و مدعی هستند این اقدام نقض قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل است.حجت االسالم «احمدزاده» گفت :واکنش آمریکا به دستاوردهای فضایی ایران کام ً
ال
قابل درک است زیرا دستیابی ایران به این پیشرفت های علمی برای آمریکا و دیگر دشمنان بسیار سخت و سنگین
است.وی با بیان این که مسئوالن به معیشت مردم به صورت ویژه توجه کنند ،ابراز کرد :جوانان فضای مجازی را
به ابزاری برای تودهنی زدن به دشمنان تبدیل کنند.
گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه با اشاره به  ۱۷دی سالروز کشف حجاب به دستور رضاخان گفت :در اتفاقی که در
 ۱۷دی سال  ۱۳۱۴رخ داد ،رضاخان از جانب غربی ها مأموریت داشت با برداشتن چادر از سر
زنان ایرانی نوکری خود را به آن ها ثابت کند.حجت االسالم «تاتاری» با بیان این که حجاب
سپر سالمت است و اگر نباشد جامعه رو به نابودی می رود ،افزود :باید از این سنگر عظیم
پاسداری کنیم.وی سالروز میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار را گرامی داشت و اظهار
کرد :آن حضرت ،اسوه اخالق ،تقوا ،عفاف و ایثار بودند.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو با تبریک سالروز والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت :زندگی حضرت
زینب (س) با همراهی ،مراقبت و پرستاری سپری شد و با ایثار تمام توانستند در پرستاری سربلند
شوند و نام شان را جاودانه کردند و برای هر کسی که دراین راه قدم بردارد ،الگو شدند.حجت
االسالم «نادعلیزاده» افزود :در  ۲۶دی سال  57شاه از کشور فرار کرد اما دیگر برگشتی نداشت.
وی تصریح کرد :دود تورم و گرانی نباید به چشم مردم برود.
قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی با تبریک روز پرستار ،یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی را برپایی نمازهای جمعه در کشور
دانست و افزود :نماز جمعه با  ۳هدف ،آگاهی بخشی و درایت ،شجاعت و هدایت مردم به سمت سیاست
های به حق و مقابله با فتنه ها برگزار می شود.حجت االسالم «شریعتی نژاد» اظهار کرد :امروز
دشمن از این دستاورد انقالب عصبانی است و برای این که ملت ایران را بترساند دست به اسالم
هراسی ،ایران هراسی و شیعه هراسی زده است تا عده ای غرب گرا را به سمت خود متوجه کند.

درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق با بیان این که دشمن از هر راهی برای مقابله با ایران اسالمی استفاده میکند،
افزود :اکنون در محاصره اقتصادی دشمن قرار داریم و مردم باید از اسراف دوری کنند و انفاق
و کمک به دیگران را در زندگی مدنظر قرار دهند.حجت االسالم «محمدی» از انقالب اسالمی
ایران به عنوان حادثه بزرگ قرن بیستم یاد کرد و گفت :انقالب اسالمی ایران ،سیاست های دو
قطبی غرب و شرق را به چالش کشید و تاکنون توطئه های دشمنان راه به جایی نبرده است.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -حجت االسالم «هوشمند نژاد» امام جمعه بام و صفی آباد با بیان این که عده ای در
داخل همیشه مرعوب آمریکا و اروپا بوده اند تا حدی که بر این باورند آمریکایی ها و غربی
ها از دستگاه تحلیلی قوی و خطاناپذیری برخوردارند ،افزود :در طول این  ۴۰سال دیدیم
که خطاهای فاحشی در تحلیل شان داشته اند که شکست دشمن در اهداف تجزیه طلبی،
حمله طبس ،کودتای نوژه و فتنه  ۸۸از جمله آن هاست.
غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «سلیمانی»
حجت االسالم «سلیمانی» امام جمعه غالمان با تبریک سالروز والدت حضرت زینب (س)
گفت :ایشان اسوه صبر و مقاومت در برابر مشکالت و نامالیمات بودند و هستند و به همین
مناسبت سالروز والدت آن حضرت را به عنوان روز پرستار که همواره برای شفای بیماران
تالش میکنند ،نام گذاری کرده اند.
جاجرم امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «موسوی جاجرمی»
معینی -امام جمعه موقت جاجرم با تبریک سالروز والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت :پرستاری
وظیفه ای ارزشمند و سنگین است و پرستاران و جامعه پرستاری همواره از حضرت زینب (س) الگو بگیرند.حجت
االسالم «موسوی جاجرمی» با اشاره به  ۲۶دی ،سالروز فرار شاه معدوم تصریح کرد :انقالب اسالمی برای مبارزه
با ظلم رخ داد و از جمله محورهای انقالب امنیت ،هدایت ،تربیت ،دفاع از سرزمین و عدالت بود.
فاروج امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «حسن زاده»
میم پــرور -امــام جمعه موقت فــاروج با تبریک سالروز والدت حضرت زینب (س) گفت :در حقیقت سالروز
میالد حضرت زینب (س) ،روز پرستار و روز خبرنگار است و اگر حضرت زینب (س) نبود ،کربال و نهضت عاشورا
ادامه نداشت و این نهضت ابتر می ماند.حجت االسالم «حسن زاده» با گرامی داشت  27دی سالروز شهادت
شهید نواب صفوی اظهار کرد :تا روزی که شهید و شهادت داریم و ایستاده ایم ان شاءا ...پیروز هستیم.
سنخواست امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «خراشایی»
امام جمعه موقت سنخواست گفت :افرادی در داخل کشور به تعهد آمریکایی ها دلخوش هستند و این افراد از
تهدیدات آمریکایی ها دم می زنند و باید به این افراد گفت تهدیدات آن ها هیچ است.حجت االسالم «خراشایی»
افزود :تهدیدات دولتمردان آمریکا مانند قول های شان هیچ اعتباری ندارد.

