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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه:

حسادت های مدیریتی باعث درجا زدن استان می شود
آگاهی -تأثیر حسادت در انسان ،نام گــذاری هفته
وح ــدت بــه عــنــوان یــک هــدف و راهــبــرد در انقالب
اسالمی ایــران و گام چهارم ایــران در راستای عملی
نشدن وعــده هــای برجامی موضوعات مــورد اشــاره
نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های دیروز نماز
جمعه بجنورد بود .آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به آیات
و روایات ،حسادت را از بین برنده خوبی ها و موجب
گرفته شدن دین از انسان اعالم کرد و با بیان این که
آدم حسود به جایی نمی رسد ،اظهار کرد :گاه اگر یک
مدیر استانی نیز خوب کار کند مدیر دیگری حسادت و
برای او سنگ تراشی می کند و اگر این قبیل حسادت
ها در استان وجود داشته باشد استان در جا خواهد زد
و پیشرفتی نمی کند .خطیب جمعه بجنورد این قبیل
حسادت ها را در میان اصناف ،معلمان و استادان نیز
مثال زد و با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) در این
باره ادامه داد :افرادی که نمی توانند فضیلت دیگران
را ببینند در واقع با نعمت های خدا دشمنی می کنند.
نماینده ولی فقیه در استان با تبریک هفته وحدت،
نام گذاری این هفته توسط امام راحل را یک هدف و
راهبرد انقالب اسالمی دانست و گفت :هدف امام(ره)
دور اندیش انقالب ما از وحدت امت اسالمی ،هدر
نرفتن انرژی مسلمانان و پیشگیری از اقدامات تفرقه
انگیز استکباری بود .وی تصریح کرد :همه پیروزی
های امت اسالمی در سایه وحدت ایجاد خواهد شد
و این هدف نهایی نظام اسالمی ماست اما دشمن
به این قدرت واقف است و با توطئه های مختلف از
جمله در وقایع اخیر در منطقه به دنبال پیشگیری از
این وحــدت است بنابراین ما باید حــواس مان جمع
باشد .وی خاطرنشان کرد :دولت های مستکبر غربی
دل شان به حال امت های اسالمی نسوخته است و
ماهی گرفتن از آب گل آلود تفرقه ،از سیاست های

اصلی این دولت ها به ویژه انگلیس است .آیت ا...
«یعقوبی» تصریح کــرد :تبدیل  4کشور اسالمی به
 14کشور تحت عنوان خاورمیانه بزرگ از جمله این
سیاست هاست .وی همچنین به ت ََرک برداشتن کاخ
انوشیروان و از بین رفتن دیگر نمادهای شرک در
ایــران در روز تولد حضرت محمد(ص) اشــاره و بیان
کرد :اسالم ،ظالم ستیز و طرفدار کوخ نشینان است
و خواب را از مستکبران عالم می گیرد .وی همچنین
با تشکر از برگزاری مراسم باشکوه  13آبان در استان،
این حضور را نشانه بلوغ فکری و شعور مردم دانست.
خطیب جمعه بجنورد همچنین در بخش دیگری از
سخنانش با اشــاره به پایان مراسم ع ــزاداری و آغاز
جشن هــای مختلف در مــاه جــاری خواستار تــدارک
برنامه های مناسب و نشاط آور شد و از صدا و سیما
خواست حواسش به این موضوع باشد.گام چهارم
برجامی ایران دیگر موضوع مورد اشاره رئیس شورای
فرهنگ عمومی استان بود و در این باره اظهار کرد:
با رهنمودهای مقام معظم رهبری ،یک حرکت نرم
در کشور برای خنثی کردن توطئه های دشمنان ما
آغاز شد و امروز دست دشمنان ما بیش از گذشته در
نامردی و کینه توزی در خصوص نظام ما آشکار شده
است .وی ادامه داد :هدف کشورهای استکباری از
مذاکره ،فرصت طلبی ،وقت کشی و عوام فریبی است
و ما هر چند از تصمیم دولتمردان تمکین می کنیم اما
ای کاش دولتمردان گام های بلندتری بردارند و گام
های بعدی را یک گام کنند؛ همچون امام راحل که
یک گام بلند برداشت و گفت آمریکا
هیچ غلطی نمی تواند بکند و دیگر
مــدارا با این گرگ غارتگر و طماع
بس است.

فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
میم پرور -امام جمعه فاروج گفت :از جمله ابتکارات تاریخ ساز و سرنوشت ساز امام(ره) نام
گذاری  12تا  17ربیع االول به نام هفته وحدت است و وحدت بین ملت ها و جوامع اسالمی
باعث کم اثر شدن توطئه های مستکبران می شود .حجت االسالم «نــوروزی» با اشاره به
اقدامات صورت گرفته در خصوص برداشتن گام چهارم در تعهدات برجامی ادامه داد:
آمریکایی ها و اروپایی ها هیچ عزمی برای پایبندی به تعهدات خود نداشتند.
راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
رحمانی -حجت االسالم «نادعلیزاده» امام جمعه راز و جرگالن با اشاره به تحول در ساخت و سازها و تسهیالت
بنیاد مسکن برای تغییر بافت های فرسوده ،مقاوم سازی منازل شهری و روستایی و افزایش
متقاضیان ،از مسئوالن خواست پیگیر دریافت تسهیالت بیشتر باشند.وی ضمن تبریک هفته
وحدت ادامه داد :دشمنان همواره تالش میکنند بین مذاهب و قومیت ها اختالف ایجاد
کنند که امام راحل با نام گذاری یک هفته به نام هفته وحدت ،تمام این فتنه ها و توطئه های
استکبار جهانی را خنثی کرد.

گزارش نماز جمعه

اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین سالروز ازدواج نبی مکرم اسالم با حضرت خدیجه (س) را گرامی داشت .حجت
االسالم «محمدیان» با تبریک سالروز میالد باسعادت رسول اکرم (ص) ،ابتکار عمل امام (ره) در نام گذاری هفته
وحدت را ارج نهاد و تصریح کرد :هفته وحدت بسیاری از توطئه ها و دسیسه های دشمنان اسالم را برای ایجاد
اختالف و شکاف میان فرقه ها و مذاهب اسالمی ،نقش بر آب کرد.وی از برداشتن گام چهارم
علیه بدعهدی آمریکا و اروپا قدردانی کرد و افزود :بنا ندارم از ضعف های برجام سخن بگویم.
وی با اشاره به بازار داغ انتخابات ،بر اصلح گزینی تاکید و اظهار کرد :صداقت و امانتداری باید
مورد توجه مردم در تحقق انتخاب اصلح باشد.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «حسن زاده»
امام جمعه تیتکانلو گفت :برادران مسلمان ما اعم از شیعه و سنی باید اصول و محورهای مشترک وحدت بخش را
مورد توجه قرار دهند و برادری ،برابری و مودت را بیشتر کنند زیرا ارتباط و تعامل بین عالمان و دانشمندان جهان
اسالم اعم از شیعه و سنی موجبات ناکامی دشمنان را فراهم خواهد آورد .حجت االسالم «حسن زاده» افزود :امروز
آمریکا در اوج ذلت و خواری است و ملت بزرگ ما مقاوم تر از گذشته پای آرمان های امام(ره) و شهدا ایستاده و در
یک کالم باید گفت که ناقوس افول شیطان بزرگ در جهان به صدا در آمده است.وی با اشاره
به چالش های کشاورزی که در شهرستان فاروج و بخش خبوشان در باب کشت زعفران به
وجود آمده است ،ادامه داد :امروز خراسان شمالی مقام سوم کشت زعفران را در کشور دارد و
شهرستان فاروج قطب زعفران خراسان شمالی است.وی ابراز کرد :از کشاورزان تقاضا می
شود الگوی کشت را رعایت کنند و هیجانی تصمیم نگیرند.
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شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان با اشاره به اخوت اسالمی و دینی اظهار کرد :بنیان گذار اخوت دینی ،پیامبر
اکرم(ص) بود که بین مهاجران و انصار ،عقد اخوت جاری کرد و حضرت علی(ع) را به عنوان برادر خود برگزید.
حجت االسالم «کوثری» با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) گفت :سزاوار است که با موالی خود عهد و
پیمان ببندیم و در مسیر تحقق خواسته های امام زمان(عج) گام برداریم.وی با تبریک سالروز والدت پیامبر وحدت
و رسول رحمت(ص) و هفته وحدت خاطرنشان کرد :خمیرمایه الفت اسالمی و وحدت کارآمد ،اطاعت از پیامبر
اسالم(ص) و مبارزه با تفرقه افکنان است .وی گام چهارم جمهوری اسالمی در جهت کاهش تعهدات برجامی
را حق مسلم ملت ایران و مایه شکستن هیمنه دشمنان و موجب اقتدار و نشانه مقاومت نظام اسالمی دانست.

قاضی امام جمعه حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی با تبریک آغاز هفته وحدت گفت :امام(ره) از  12تا  17ربیع االول را به
نام هفته وحدت نام گذاری کرد تا در بین مسلمانان اتحاد ،اخوت ،برادری ،مهر و محبت
باشد .حجت االسالم «شریعتی نژاد» افزود :اگر اطاعت از خدا و رسول ا(...ص) نباشد
در بین مسلمین نزاع و جنگ به وجود می آید که این خواست دشمنان اسالم است.
درق امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «امانی»
محمودیان -امام جمعه موقت درق با اشاره به سالروز میالد پیامبر(ص) و آغاز هفته وحدت گفت :وحدت امت
اسالمی هم زیربناهای محکم قرآنی دارد و هم در شرایط فعلی یک ضرورت محسوب میشود .حجت االسالم
«امانی» با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم در راهپیمایی یوم ا ۱۳ ...آبان ،افزود :این راهپیمایی نشان
دهنده اقتدار و اتحاد مردم ایران و اوج انزجار ما از آمریکاست.
گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
امام جمعه گرمه با اشاره به هفته وحدت گفت :دشمنان اسالم همواره از وحدت مسلمانان
وحشت داشته اند و امروز نیز با تمام توان برای از بین بردن وحدت در جوامع اسالمی تالش
می کنند .حجت االسالم «تاتاری» با اشاره به راهپیمایی  13آبان افزود :این راهپیمایی
هم برای دشمنان خارجی و هم برای دلبستگان و مرعوبین داخلی پیام دارد.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
امام جمعه آشخانه گفت :هفته وحدت از جمله ابتکارات سرنوشت ساز و تاریخ ساز امام راحل
بوده است؛ ابتکاری که برای همیشه بخش عمدهای از توطئه های دایمی استکبار را بی اثر
و در ایران اسالمی و بسیاری از مناطق دیگر جهان ،وحدت را به یکی از گفتمان ها تبدیل
کرده است .حجتاالسالم «احمدزاده» از حضور قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳
آبان تقدیر و تشکر کرد و افزود :این راهپیمایی ،اقتدار و عزت ایران را به جهانیان نشان
داد.
سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم«علیزاده»
امام جمعه سنخواست گفت :اعتمادکردن به آمریکا بی فایده است .حجت االسالم «علیزاده»
افزود :مذاکره با آمریکا یعنی نفوذ در داخل کشور .وی گفت :کشورهای مستکبر به دنبال
این هستند که کشورهای مسلمان نه مجلس داشته باشند و نه قانون تا بتوانند اموال آن
ها را به راحتی چپاول کنند.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمندنژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی ،بر توجه به
سیره نبی اکرم (ص) در شیوه تمدن سازی و رعایت اخالق فردی و اجتماعی تاکید کرد.
حجت االسالم «هوشمند نژاد» ،پیامبر اکرم (ص) را اسوه حسنه و مدینه علم و حکمت
دانست.
غالمان امام جمعه حجت االسالم «نوباغی»
امام جمعه غالمان گفت :استکبار جهانی با همه تالش امپراتوری خبری و رسانه ای خود نتوانست روحیه
استقالل طلبی و مقاومت در مقابل بیگانگان را در جوانان ایران اسالمی از بین ببرد به گونه
ت اگر از نسل اول انقالب جلوتر
ای که نسل جوان کنونی از لحاظ انگیزه ایستادگی و مقاوم 
نباشد عقبتر هم نیست .حجت االسالم «نوباغی» با اشاره به چالش  40ساله آمریکا با
ایران گفت :حقیقت این است که طرف پیروز در این چالش ،ایران اسالمی است زیرا هدف
آمریکا در این مدت ،سیطره مجدد بر ایران بوده است اما با وجود همه توطئه ها و فتنه
انگیزی ها نتوانسته به این هدف دست پیدا کند .
جاجرم امام جمعه حجت االسالم «موسوی»
معینی -امام جمعه جاجرم ضمن تبریک هفته وحدت از برداشتن گام چهارم در مسائل برجامی که موجب
استقالل و عزت مردم شده تقدیر و تشکر کرد و گفت :عوامل ایجاد وحدت ،ایجاد رحمت و محبت
در بین مسلمانان ،قرآن و والیت و دشمنی با دشمنان خداست که این دشمنی باید همگانی
باشد .حجت االسالم «موسوی» تصریح کرد :باید دقت داشته باشیم با وحدت حول محور والیت
تولید داخل را به عنوان بهترین وسیله دنبال و از ظرفیت داخلی استفاده کنیم.

با حضور دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور انجام شد؛

افتتاح و کلنگ زنی  4پروژه در حوزه سالمت در شیروان

عوض زاده -آیین افتتاح و کلنگ زنی 4
پروژه در حوزه سالمت ،پنج شنبه گذشته
در شیروان برگزار شد .در این مراسم که
با حضور دکتر «شهریاری» دبیر کل مجمع
خیرین ســامــت کــشــور ،حجت االســام
«کــوثــری» امــام جمعه و دکتر «عبدالرضا
عــزیــزی» رئــیــس کمیسیون اجتماعی و
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای
اس ــام ــی ،دکــتــر «هــاشــمــی» سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،
دکتر «شاهرخ شاهرخی» شهردار« ،حسن
اسکندریان» نایب رئیس شورای اسالمی
شــورای شهر شــیــروان« ،صــفــاری» رئیس
مجمع خیرین سالمت اســتــان و جمعی
دیگر از مسئوالن و خانواده های خیرین این
شهرستان برگزار شد ،مرکز خدمات جامع
سالمت روستایی دویــن و مرکز خدمات
جامع سالمت شهری زیارت به طور رسمی
افتتاح شد و کلنگ ساخت پایگاه سالمت و
اورژانس  115شهری حضرت جواداالئمه
(ع) و پایگاه سالمت سعدی شــیــروان به
زمین خورد.
تمایل خیران برای سرمایه گذاری در شهر
و استان خود
دبیر کل مجمع خیرین
سالمت کشور در این
آیین بر لزوم تخصیص
بــه مــوقــع اعــتــبــارات
وعــده داده شــده بــرای
این پروژه ها تاکید و اضافه
کرد :امیدوار هستیم با تخصیص به موقع
این اعتبارات ،پروژه ها به سرعت تکمیل
شود و مورد بهره برداری قرار گیرد.
دکتر «حسینعلی شهریاری» با بیان این
که بیشتر خیرین تمایل دارنــد در شهر و
استان خــود سرمایه گــذاری کنند گفت:
مجمع خیرین ،خــود منابع مالی بــرای
سرمایه گذاری ندارد و رسالت آن هدایت و
راهنمایی خیرین است.
دستور وزیر بهداشت برای تامین ارز برای
خرید دستگاه «ام آر آی» شیروان
نماینده مردم شیروان و رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس شـــورای اســامــی هم
گــفــت :طبق صحبتی کــه هفته گذشته

بــا دکــتــر «نــمــکــی» وزیــر
بـــهـــداشـــت ،درمــــان
و آمـــــوزش پــزشــکــی
داشتم ،وی از دستور
تامین ارز بــرای خرید
دستگاه ام آر آی ()MRI
شیروان خبر داد.دکــتــر «عزیزی» با بیان
این که دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به
حوزه سالمت داشته است ،افزود :در کنار
خدمات دولت ،نقش ارزشمند خیرین در
حوزه سالمت قابل چشم پوشی نیست.
کمک خیرین به احداث پروژه های درمانی
یـــــــــک حسنه جاری است
امــام جمعه شیروان نیز
در ایــن آیــیــن بــا بیان
این که کمک خیرین
به احداث پروژه های
درمـــانـــی یـــک حسنه
جــــاری اســـت افـــــزود :همه
مسئوالن باید دست به دست هم دهند تا
پروژه های عمرانی هر چه زودتر احداث و
بهره برداری شود.حجت االسالم «کوثری»
با اشاره به افزایش سن امید به زندگی در
جامعه به  75سال خاطرنشان کــرد :این
مــوضــوع نشان دهــنــده جایگاه سالمت،
بهداشت و باعث خرسندی است.
ســاخــت و تجهیز پایگاه ســامــت شهری
حضرت جواد االئمه (ع) نیاز به همکاری
مسئوالن و مجمع خیرین سالمت دارد
سرپرست دانشگاه علوم
پ ــزش ــک ــی خـــراســـان
شــمــالــی نــیــز در ایــن
آیین ضمن قدردانی
از حسن نظر و همکاری
شـــهـــردار شـــیـــروان بــرای
اهــدای زمین ،گفت :از آرزوهــایــم بود که
هرچه زودتر زمینه احداث دو پایگاه سالمت
فراهم شود.دکتر «سید احمد هاشمی» با
اشاره به این که در جانمایی زمین پایگاه
سالمت شهری حضرت جــواد االئمه (ع)
مشکل وجود داشــت ،خاطرنشان کرد :با
همکاری شهرداری و اعضای شورای شهر
شیروان زمین مناسبی برای احداث پایگاه
اهــدا شــد کــه ساخت و تجهیز ایــن مرکز

۷

آیین افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت روستایی دوین

آیین کلنگ زنی پایگاه سالمت سعدی
نیاز به همکاری مسئوالن و مجمع خیرین
سالمت دارد .وی افزود :با هماهنگی هایی
که با وزارت بهداشت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی انجام و ادامــه پیگیری ها تکلیف
دستگاه ام آر آی شیروان ظرف دو هفته
آینده مشخص خواهد شد.
اهدای زمین توسط شهرداری برای ساخت
دو پایگاه سالمت
شــهــردار شــیــروان نیز با
اشاره به اهدای زمین
تـــوســـط شـــهـــرداری
برای ساخت دو پایگاه
سالمت ،اظهار کرد :با
توجه به این که ساخت پایگاه
سالمت در این دو نقطه کمک فراوانی برای
تسریع و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان
می کرد و جمعیت زیادی نیز تحت پوشش
این دو مرکز قرار خواهد گرفت با تصویب
و همراهی اعضای محترم شورای اسالمی
شــهــر ،ایـــن دو زمــیــن در اخــتــیــار شبکه
بهداشت و درمـ�ان شهرستان قرار گرفت.
دکــتــر «شــاهــرخ شــاهــرخــی» افـــزود :بهره
برداری از این دو مرکز کمک زیادی برای
برخورداری و برقراری عدالت اجتماعی در
حوزه سالمت در این مناطق خواهد کرد.
پــیــشــرفــت  40درصــــدی پــــروژه ساخت

ساختمان «ام آر آی» بیمارستان تخصصی
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی شیروان
به گفته سرپرست شبکه
بــهــداشــت و درمـــان و
مجتمع آموزش عالی
ســـامـــت شـــیـــروان،
خـــیـــریـــن در حــــوزه
سالمت در این شهرستان
همواره نقش بی بدیلی داشته اند و باید
قـ�دردان مشارکت آنان در این حوزه بود.
دکتر «علی آرمیده» با اشاره به بهره برداری
از مرکز خدمات جامع سالمت روستایی
دوین اظهار کرد :برای ساخت این مرکز
در  2هزار متر مساحت و  500متر بنا که
با مشارکت خیر حوزه سالمت مرحوم «حاج
احمد کاظمی» و فرزندان وی انجام شده،
یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.
وی به بهره بــرداری و افتتاح رسمی مرکز
خدمات جامع سالمت شهری زیــارت نیز
اشاره کرد و با بیان این که این مرکز نیز با
همان تیپ مرکز دوین ساخته شده و یک و
نیم میلیارد تومان هزینه شده است ،تصریح
کرد :زمین این مرکز به مساحت  2هزار متر
مربع توسط واقف نیکوکار حاج «براتعلی
درستکار» به حوزه سالمت اختصاص یافته
است.دکتر «آرمیده» به کلنگ زنی دو پروژه

دیگر در حوزه سالمت اشاره و اظهار کرد:
پایگاه سالمت و اورژان ــس  115حضرت
جواد االئمه (ع) که در جنب اداره فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ایــن شهرستان و پایگاه
سالمت سعدی که در خیابان سعدی کلنگ
زنی شد می تواند در ارائه خدمات مطلوب
در نقاط شمالی و جنوبی شهر به شدت
تاثیر گذار باشد.وی با بیان این که زمین هر
دو پروژه توسط شهرداری اهدا شد،افزود:
پــروژه پایگاه سالمت حضرت جواد االئمه آیین کلنگ زنی پایگاه سالمت و اورژانس  115جواد االئمه (ع)
(ع) و پ ــروژه پایگاه سالمت سعدی نیاز
به یک و نیم میلیارد تومان اعتبار دارد
که پانصد میلیون تومان آن تامین اعتبار
شده است و مابقی از محل کمک خیرین
سالمت و بخشی دیگر نیز از محل اعتبارات
استانی تامین خواهد شد.وی با اشاره به
بازدید مسئوالن از روند ساخت ساختمان
«ام آر آی» در بیمارستان تخصصی آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی شیروان با اشاره
به پیشرفت  40درصدی این پروژه ،اظهار
کرد :امیدوار هستیم تا دو ماه آینده عملیات
عمرانی این ساختمان به پایان برسد که در
این صورت با تجهیز و بهره برداری از این
مرکز ،روزانــه به  30تا  40نفر از شیروان
و شهرستان های مجاور خدمات رسانی بازدید و افتتاح رسمی مرکز خدمات جامع سالمت زنده یاد احمد طالچیان شهر زیارت
خواهد شد.

