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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قضات ،نمایندگان و بازاریان؛
مخاطب خطبه های نماز جمعه بجنورد
بهروز  -فرارسیدن روز اصناف و ویژگی هایی که باید
بازار اسالمی داشته باشد و همچنین قرار گرفتن در
هفته قوه قضاییه و توصیه نماینده ولی فقیه به قضات
و کارکنان این قوه و نمایندگان مجلس ،در پیش بودن
روز شهادت شهید چمران و شهید بهشتی و توصیه
هایی برای رسیدن به سبک زندگی اسالمی بخشی
از مهمترین نکاتی بود که در خطبه های دیروز نماز
جمعه مطرح شد.
خطیب جمعه بجنورد با تبریک فرا رسیدن روز اصناف
خاطرنشان کرد :بازاریان کسانی هستند که معیشت
و زندگی مردم را مدیریت می کنند و نقش مهمی در
سالمت ،پیشرفت و آرامــش جامعه دارنــد   .آیت ا...
«یعقوبی» یکی از عوامل پــیــروزی انقالب اسالمی
را کسبه ،اصناف و بازاریان دانست .وی با بیان این
که کسبه در معامالت شان دقت کنند ،افــزود :یکی
از مسائلی که بازاریان و کسبه باید به آن توجه داشته
باشند این است که در معامله و کسب روزی و مال
و ثــروت شــان ،باطل را وارد نکنند .وی با بیان این
که کمفروشی ،گرانفروشی و احتکار بزرگترین
آفت برای یک بازاری است ،ادامه داد :امام علی (ع)
فرمودهاند کاسب حبیب خداوند است و این کالم
بیانگر ارزش واالی بازاریان است.
آیــت ا« ...یعقوبی» ادام ــه داد :امـــروزه کــه مشکالت
اقتصادی به مردم فشار میآورد بازاریان باید دقت و با
نظام و مملکت همکاری کنند تا به اصل نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران آسیبی نرسد .وی با اشاره به
سالروز تخریب قبور ائمه(ع) در مدینه افزود :سعودیها
و وهابیان بارگاه این بزرگواران را تخریب کردند به طوری
که نتوانستیم در این مدت یک دسته گل بر این خاک
مقدس بگذاریم البته با این کارها نتوانسته اند کمترین
خدشه ای به اعتقادات مردم وارد کنند .وی افزود :ترور
رهبری در چنین روزی اتفاق افتاد و این خواست خدا بود
که رهبر معظم انقالب به حیات پر برکت شان ادامه دهند
و  30سال به انقالب و اسالم خدمت کنند و دشمن در
هدفش ناکام ماند.نماینده ولیفقیه با بیان این که سالروز
شهادت شهید بهشتی نزدیک اســت ،افــزود :بهشتی
مظلوم و خاری در چشم دشمنان انقالب بود و عاقبت با
ترور او معمار قوه قضاییه را به شهادت رساندند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان اف ــزود :شهید
بهشتی مالک اشتر این انقالب بود و امام راحل مدال
افتخار بزرگی به ایشان دادنــد و گفتند شهید بهشتی
یک ملت بود برای ملت ما.آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به
این که در هفته قوه قضاییه قرار داریم افزود :مقام معظم
رهبری جمله پر معنایی گفتند که هیچ فردی حق ندارد

به حاشیه سازی برای قوه قضاییه و احکام این قوه بپردازد
و همچنین گفتند کمکاری و برخی نقصها در قوه قضاییه
را بهپای همگان نگذارید .وی خاطرنشان کرد :امروز قوه
قضاییه بهجای زیر سؤال بردن ،به حمایت نیاز دارد و
نباید گوش به رسانه های بیگانه سپرد زیرا اکثر قاضی
های ما عالم و عادل هستند .وی تصریح کرد 4 :صفت
باید در قاضی باشد ،یکی این است که عدالت کار ظریفی
است و قاضی باید چهارچوب ها را رعایت و به طور عادالنه
قضاوت کند.وی ادامــه داد :در اجــرای احکام شرعی
قاضی نباید امروز و فردا کند که مردم نا امید شوند و اگر
فردی بیت المال و حقوق مردم و جامعه را پایمال کرد و
با زمین و کوه خواری و مانند آن بیت المال را تضییع کرد
باید قوه قضاییه قاطعانه برخورد کند .وی افزود :پارتی
بازی نکردن و داشتن روحیه انقالبی از دیگر ویژگی های
قاضی است و او باید مو را از ماست بیرون بکشد.
وی با اشاره به این که گفته شده در دادگستری ترافیک
پرونده هاست ،تصریح کرد :مردم به خاطر برخی مسائل
جزئی پرونده روی پرونده ها اضافه نکنند و مانند قدیم با
پا درمیانی ریش سفیدها اختالفات شان را حل کنند.وی
با بیان این که نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برابر
بیگانگان خود کم بین نباشند ،افزود :رهبری در جمع
نمایندگان گفتند شما عصاره خوبی ها و فضایل ملت اید
و ملت ما مردمی بصیر و مقاوم ،دشمن شناس ،دلسوز و
والیتمدار هستند .وی افزود :نمایندگان در مقابل طرح
هایی که بیگانگان می خواهند تصویب شود بایستند
و مقاوم باشند .وی با بیان این که چرا باید نمایندگان
به سفرهای خارجی بروند که سودی برای آن ها ندارد
افـــزود :مراقب باشید سفرهای خارجی نمایندگان
سوژه به دست دشمن ندهد .سفرهای خارجی و دیدن
فوتبال چه سودی دارد و چرا برخی از نمایندگان باید در
مدت نمایندگی شان مرتب در مسافرت خارج باشند؟
رهبری در این مورد گفتند نمایندگان سوگند خورده اند
که به اسالم و انقالب پایبند باشند و اگر این طور نباشد
سوگندشان دروغ است.
آیت ا« ...یعقوبی» گفت :امسال سال حمایت از کاالی
ایرانی است و قناعت به معنای حمایت از کاالی ایرانی و
نخریدن کاالی خارجی و محقق نشدن اهداف اقتصادی
دشمن در کشور است.
وی با بیان این که پایه حرص آدمی ،سوءظن به خداوند
است ،خاطرنشان کرد :اگر انسان به رزاق بودن خداوند
ایمان داشته باشد نباید برای ثروت و
مال دنیا حرص بخورد و شک و تردید
و توکل نداشتن از پایههای حرص و
طمع به شمار میآید.

گزارش نماز جمعه

۷

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان با گرامی داشت روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی و سالروز تاسیس سازمان تبلیغات
اسالمی گفت :رمز گسترش و پایداری اسالم ،تبلیغ مبلغان از جان گذشته بود و هست .امروز باید
آگاهی دینی مان را باال ببریم تا در هجمه های فرهنگی دشمنان بتوانیم از ابرهای شبهات عبور
کنیم.حجت االسالم «کوثری» افزود :نقش اصناف و بازاریان در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن،
رژیم پهلوی و در طول دوران دفاع مقدس ستودنی است.
جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی -امام جمعه جاجرم با گرامی داشت هفته قوه قضاییه و تبریک روز تبلیغ دینی گفت :مسئله تبلیغ دین
منحصر به شخص خاصی نیست بلکه همه مسلمانان وظیفه داریم اطالع رسانی دینی را انجام
دهیم.حجت االسالم «موسوی» افزود :به سفارش امام صادق (ع) نظام اسالمی مکلف است
سه وظیفه مهم راکه مردم به آن ها نیاز دارند انجام دهد که به ترتیب امنیت ،عدالت و فراوانی
رزق و روزی است .
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان  -امام جمعه اسفراین با گرامی داشت هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت شهیدبهشتی و
یارانش در حادثه 7تیر ابراز کرد :رسالت دستگاه قضا تامین امنیت و در گام نخست پیشگیری از وقوع
جرم و مقابله با آسیب های اجتماعی است.حجت االسالم «محمدیان» با گرامی داشت روز اصناف،
از سستی اقتصاد انتقاد کرد و راه عالج گشایش اقتصادی را توجه به اقتصاد مقاومتی دانست.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در آشخان ه
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آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند -امام جمعه آشخانه با اشاره به شروع تابستان و هفته صرفه جویی گفت :آب مایه حیات است و همه مردم
در بخش های کشاورزی و شرب مدیریت درست داشته باشند تا منابع آبی هدر نرود و مشکلی برای این فصل
نداشته باشیم.حجت االسالم «احمدزاده» با اشاره به نامه نگاری تعدادی از خود فروختگان وطن فروش به ترامپ
مبنی بر ورود دوباره به مذاکره مستقیم با آمریکا افزود :این افراد یا عقل ندارند یا وطن فروش هستند که با وجود
این همه بد عهدی آمریکا در مسائل مختلف باز هم چشم به دستان مستکبران دوخته اند.
گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان-امام جمعه گرمه با اشاره به سالروز تخریب قبور ائمه (ع) بقیع گفت :قبور مطهر ائمه(ع)
بقیع در  ۸شوال سال  ۱۳۴۴قمری ویران و هتک حرمت شد و امیدواریم خداوند انتقام این هتک
حرمت را بگیرد و زمینه بازسازی قبور بقیع فراهم شود.حجت االسالم «تاتاری» با اشاره به سالروز
تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی افزود :امام (ره) با توجه به اهمیتی که برای تبلیغ دینی قائل
بودند در ابتدای انقالب دستور تشکیل سازمان تبلیغات اسالمی را دادند.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو با گرامی داشت روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی و سالروز تأسیس سازمان
تبلیغات اسالمی گفت :هر کدام از ما برای اسالم و دین و اخالق مبلغ هستیم.حجت االسالم
«نادعلیزاده» افزود :یکی از مسائلی که امروز عموم مردم از قوه قضاییه انتظار دارند برخورد
جدی تر با مفسدان است ،رأفت اسالمی حد و حصری دارد اما با مفسدان اخالقی و اقتصادی
باید با جدیت بیشتری برخورد کرد.
قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
حجت االسالم «شریعتی نژاد» امام جمعه قاضی با بیان این که امروز دشمن با تحریم اقتصادی به جنگ ملت آمده
است ،افزود :ملت ایران هوشیار باشد چرا که بریدگان از انقالب که در خارج زندگی می کنند
خطاب به مردم نامه می نویسند که مستقیما با سران باطل مذاکره کنید .این ها گروه منحرفی
هستند که با انقالب قهر کرده اند و به خاطر کینه و حسادت حاضرند به مردم و کشورشان
خیانت وکفر جهانی را بر مملکت شان مسلط کنند.

راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن با اشاره به سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت:
این سازمان با هدف ترویج و توسعه اسالم ناب محمدی و اعزام مبلغ به مناطق محروم تأسیس
شده است.حجت االسالم «نوروزی» با گرامی داشت هفته قوه قضاییه و شهادت دکتر بهشتی
مر قانون است
افــزود :قوه قضاییه رؤســای متعددی را تجربه کرده و همیشه در پی اجــرای ّ
اما دشمنان در پی تخریب دستگاه قضایی و ایجاد اختالل در مملکت مان هستند.
درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه گفت :دستگاه قضا مظهر اقتدار نظام
در عرصه های مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی است .حجت االسالم
«محمدی» با اشاره به شخصیت واالی شهید بهشتی افزود :این شهید در تدوین قانون
اساسی نقش ارزنده ای داشت و تقوا ،والیتمداری و مردم داری از ویژگی های او بود.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با گرامی داشت سالروز شهادت آیت ا ...دکتر شهید
بهشتی گفت :به تعبیر امام (ره) مظلومیت شهید بهشتی از شهادت او بزرگتر بود.حجت
االسالم «هوشمند نژاد» ابرازکرد :گروه های سیاسی و جناح هایی که دغدغه انقالب
اسالمی و تعالی جمهوری اسالمی را دارند باید وحدت را مورد توجه قرار دهند .
غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «سلیمانی»
امام جمعه غالمان ابراز کرد :دستگاه قضایی پناهگاه ستم دیدگان است و از قضات انتظار می رود
از مظلومان حمایت و به حق رای صادر کنند.حجت االسالم «سلیمانی» افزود :وزیر کشور قول داد
در راز و جرگالن حضور پیدا کند و مردم برای استقبال به زحمت افتادند و امکانات حضور وی را در
شهرستان فراهم کردند اما او قولش را عملی نکرد و مردم در این فصل سال به زحمت افتادند.
فاروج امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «وحیدی»
میم پرور -امام جمعه موقت فاروج با گرامی داشت هفته قوه قضاییه گفت :افراد جامعه باید قانونمند زندگی
کنند .حجت االسالم «وحیدی» ابراز کرد :با توجه به این که دنیا ظرفیت مجازات کردن را ندارد اما برخی گناهان
همچون ناسپاسی در مقابل احسان دیگران ،قطع رابطه با خویشاوندان و رعایت نکردن حقوق والدین اگر صورت
پذیرد ،صاحبان شان در همین دنیا مجازات می شوند.
سنخواست امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «گلی»
امام جمعه موقت سنخواست گفت :نقشه دشمن در مورد حوزه اقتصادی ایران و خط مقدم جنگ اقتصادی امروز،
کارخانه های داخلی و بازاریان است و دشمن به دنبال این است که فشار اقتصادی به کشور بیاورد.حجت االسالم
«گلی» تصریح کرد :قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و وظیفه اصلی آن عدالت خواهی و عدالت ورزی است.

