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توصیه های امام جمعه به قضات و مسئوالن دستگاه قضایی

انتقاد نماینده ولیفقیه ازضعف مدیریت بازار مرغ
آگاهی
توصیه های نماینده ولی فقیه به قضات و مسئوالن
دستگاه قضایی ،انتقاد از ضعف مدیریت بازار توزیع
مرغ ،ویژگی های قضات و مسئوالن دستگاه قضایی،
ثبت نام در حوزه های علمیه و سالروز والدت امام علی
(ع) مهم ترین مباحث نماینده ولی فقیه در خطبه های
نماز جمعه روز گذشته بجنورد بود.
آیــت ا« ...یعقوبی» با تشکر از انتخاب مقام معظم
رهبری در انتصاب فردی با سابقه در دستگاه قضایی
به عنوان ریاست این قوه به بندهایی از توصیه های 8
گانه رهبری خطاب به ریاست جدید دستگاه قضایی
اشــاره کرد و گفت :قوه قضاییه باید پناهگاه و ملجأ
مردم باشد و قاضی بداند کسی که به سراغش می رود
دستش از همه جا کوتاه است و پناهگاهی پیدا کرده
که تظلم خواهی کند بنابراین باید کرامتش حفظ
شود.
خطیب جمعه بجنورد ادامــه داد :شنیده ام برخی
قضات اربــاب رجــوع را راه نمی دهند تا حرفش را
بشنوند و درددلــش را بگوید.وی خطاب به قضات
اظهار کرد :آقای قاضی می دانیم پرونده زیاد است
اما کاری نکنید مردم ناراضی برگردند ،قاضی باید
عادل باشد عالوه بر عدالت در قضاوتش باید در نگاه
نیز عادل باشد و بدون واسطه حق را به حق دار بدهد.
وی تصریح کرد :قاضی و مسئوالن دستگاه قضایی باید
برای شناسایی دانه درشت ها انقالبی عمل کنند و
منبع فساد و مرکز تولید آن را بخشکانند .خوشبختانه
امسال چند اقــدام خــوب در دادگـــاه و قــوه قضاییه
انجام شد و دستگاه قضایی عالوه بر سالمت اداری
باید در این راستا با صالبت و قاطعیت رفتار کند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که دستگاه
قضایی باید افــراد فاسدی را که همچون موریانه به
جان این کشور افتاده اند شناسایی و مجازات کند،
به مشکالت موجود استان در زمینه توزیع مرغ اشاره
کرد و افــزود 18 :تن مرغ در استان تولید می شود
اما در مدت  2ساعت معلوم نیست کجا می رود و کی
پرواز می دهد و از مرغداری تا کشتارگاه کجا آب می
رود؟وی ادامه داد :دولتی ها در این موضوع بیش از

یک مقدار درست عمل نکردند اما چرا ما مردم و برخی
کسبه حریص شده ایم ،قحطی که نیامده است ،وزیر
و استاندار می گویند مرغ داریــم به انــدازه کافی هم
داریم اما چرا ولع داریم؟ وی به هجوم مردم برای خرید
رب طی چند ماه پیش اشاره کرد و گفت :در مورد رب
گوجه فرنگی برخی کارتن کارتن می خریدند و انبار
می کردند اما دیدید که رب بود ،پس مرغ ،این حیوان
زبان بسته را پرواز ندهید و قاچاق نکنید مگر ما چقدر
مرغ می خوریم پس به اندازه نیازتان مرغ بخرید.آیت
ا« ...یعقوبی» با انتقاد از تعیین نرخ دولتی برای قیمت
مرغ اظهار کرد :تعیین نرخ  11هزار و  500تومان
عملکرد ضعیفی بود ،البته استاندار جلسه  8ساعته ای
را برای مدیریت این مسئله گذاشت.امام جمعه بجنورد
در بخش دیگری از خطبه هایش با تشریح برخی ابعاد
سفر رئیسجمهور به عراق بیان کرد :این سفر ،تأثیر
ایران در منطقه و منطق بینالمللی مورد تأکید رهبر
انقالب در بیانیه گام دوم را روشن و مشخص کرد و
نمایشگر پیوند عمیق میان ملتهای ایران و عراق بود.
وی همچنین با تبریک فرا رسیدن سالروز والدت امام
علی(ع) گفت :امام علی(ع) هم والدتش و هم والیتش
استثنایی بود زیرا در خانه خدا به دنیا آمد و در خانه
خدا از دنیا رفت.
وی همچنین با اشــاره به انتخاب نام علی برای  4نفر از
چهارده معصوم(ع) و نام محمد برای  4نفر دیگر از ائمه(ع)
و پیامبر اکرم(ص) ،به خانواده ها برای انتخاب نام مناسب
بــرای فرزندان شان توصیه کــرد .امــا م جمعه بجنورد در
ادامه خواستار زدودن گرد و غبار گناه از دلها همزمان با
ایام خانهتکانی و دل تکانی همراه با خانهتکانی شد.وی با
اشاره به خانه تکانی های آخر سال تاکید کرد :مردم باید در
مصرف آب احتیاط کنند تا با کم آبی مواجه نشویم.رئیس
شورای فرهنگ عمومی استان همچنین با اشاره به آغاز
ثبت نام حوزه های علمیه گفت :ثبتنام ورود به حوزههای
علمیه آغــاز شده و با توجه به کمبود طلبه در مــدارس و
مساجد نیاز است خانواده ها فرزندان با
استعداد و توانمندشان را برای ثبت نام
در حوزه های علمیه تشویق کنند تا این
افراد علمدار فرهنگی آینده این نظام
اسالمی ایران باشند.

قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی اظهارکرد :کشور ما فقیر نیست اما دشمن با جنگ روانی می خواهد به ملت ایران تلقین کند که
فقیر شده است.حجت االسالم «شریعتی نژاد» افزود :اگر این باور بر جان ملت ایران بیفتد دست
به احتکار دسته جمعی می زنند و این جاست که مسئوالن و مدیران با قوت ،قدرت و اقتدار
در حمایت از مبنای اقتصاد مقاومتی در چار چوب قوانین نباید بگذارند ترس فقر به جان ملت
نفوذ کند.

گزارش نماز جمعه

۷

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عــوض زاده -امــام جمعه شیروان با اشــاره به آخرین جمعه ســال توصیه کــرد :مــردم عزیز
بخل ،حسد ،کینه و قهر را از زندگی شان دور و با قلبی پاک و نگاهی زیبا سال جدید را با
نشاط و عزم و اراده بهتر آغاز کنند و منتظر اعالم شعار سال باشند و آن را عملیاتی سازند.
حجت االسالم «کوثری» با اشاره به سفر رئیس جمهور به عراق گفت :این سفر ،پیام عزت و
دوستی با کشور مسلمان و اقتدار ایران و پیروزی دیپلماتیک را در برداشت.
جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی -امام جمعه جاجرم با تبریک سالروز والدت حضرت علی (ع) و گرامی داشت روز پدر و با اشاره به قرار
گرفتن در آستانه سال نو افزود :یکی از سنت های مهم دینی که در روایات تاکید شده مسئله
محاسبه نفس است.حجت االسالم «موسوی» تصریح کرد :متاسفانه پروژه هایی از جمله راه
میامی -جاجرم ،فرودگاه و راه سنخواست -شوقان -بجنورد سال های سال است که پیشرفت
چشمگیری نداشته و نیاز است مسئوالن استانی به آن ها توجه بیشتری کنند.
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین ،مسئله اقتصاد را مهم خواند و خواستار نظارت قوی ،مستمر و مدون بر بازار و
کنترل قیمت ها شد.حجت االسالم «محمدیان» با تاکید بر بهره گیری از فرصت ماه رجب،
اعتکاف را مجال مغتنمی برای خودسازی در عرصه بندگی دانست.وی عید باستانی نوروز را
سنت حسنه ای قلمدادکرد و از میزبانی دولت و ملت عراق از ریاست جمهوری اسالمی ایران
که پاسخ دندان شکنی به ترامپ و نتانیاهو بود ،تقدیر کرد.
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راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
رحمانی -امام جمعه جدید راز و جرگالن با تبریک ماه رجب گفت :این ماه یکی از بهترین ماههای سال است که
باید بیشترین بهره و استفاده را از آن ببریم.حجتاالسالم «نادعلیزاده» با تبریک سالروز والدت با سعادت امام
جواد(ع) و حضرت علی(ع) و ایام اعتکاف ابراز کرد :امیدوارم جوانان از این ایام بیشترین استفاده را ببرند.وی با
اشاره به سفر رئیس جمهور سوریه به ایران و سفر رئیس جمهور ایران به عراق گفت :این سفرها خیرات و برکات
زیادی برای نظام جمهوری اسالمی ایران داشت.وی افزود :با توجه به ظرفیت های راز و جرگالن امیدواریم
بتوانیم چهره این شهرستان را عوض کنیم.
گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه با بیان این که اعتکاف فرصت ارزشمندی برای تقویت ارزش های اسالمی در
جامعه است ،ابراز کرد :اعتکاف فرصتی برای شکرگزاری و توبه و تفکر و برنامه ریزی معنوی
برای باقی مانده عمر است.
حجت االسالم «تاتاری» تکریم مردم را مهم دانست و افزود :مسئوالن در جامعه اسالمی
برای حفظ ارزشها و آرمانهای انقالب و پاسداشت خون شهدا به وظایف و مسئولیت
شان عمل کنند تا هم پاسخگوی خون شهدا و هم مردم باشند.
فاروج امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «حسن زاده»
میم پرور -امام جمعه موقت فاروج با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع خبرگان رهبری و دوگانه هایی
که می توان در این برهه از زمان مورد بهره برداری قرارداد گفت :از دیدگاه معظم له در این جنگ مانند سایر جنگ
ها آمریکا شکست خواهد خورد.حجت االسالم «حسن زاده» افزود :در سفر رئیس جمهور به عراق ،پیام رشادت و
شهادت شهیدان عزیز مدافع حرم نمایان بود و رئیس جمهور زیر سایه فرزندان رشید امام (ره) با عزت و اقتدار به
عراق می رود و رئیس جمهور آمریکا باید شبانه و چراغ خاموش برود و این یک تودهنی بزرگ به آمریکاست.
تیتکانلو امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «جعفری»
امام جمعه موقت تیتکانلو با گرامی داشت فرا رسیدن ایام پرفضیلت رجب و سالروز میالد حضرت علی (ع)،
به بیان سخنان رهبری در مراسم اعطای نشان ذوالفقار به سردار «سلیمانی» پرداخت و افزود :این نشانه ای
از رضایت ولی فقیه زمان است و رضایت خدای بزرگ از مجاهدان راه خدا را گواهی می دهد.حجت االسالم
«جعفری» اظهار کرد :سفر سه روزه رئیس جمهور کشور به عراق نشانه عمق روابط صمیمانه دو کشور و نقطه
عطفی برای ایجاد همکاری میان دولت ایران و عراق است.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند -حجت االسالم «احمدزاده» امام جمعه آشخانه گفت :مانه و سملقان ورودی استان خراسان
شمالی است و هر سال میلیون ها زائر و مسافر از این مسیر تردد می کنند که می طلبد همه با هم از
این زائران به نحو احسن استقبال کنیم.وی با توجه به مشکالت پیش آمده چند روز اخیر در توزیع
مرغ افزود :سهمیه شهرستان  4.5تن در روز بوده و بعد از پایین آوردن قیمت ها با هجوم مردم
برای خرید اضافه به بیش از  7تن رسیده و جای بسی تاسف است و باید مدارا کنیم.
سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم «علیزاده»
امام جمعه سنخواست گفت :ملت ما در انقالب اسالمی با تکیه بر تقوای الهی توانست
مشکالت را کنار بزند.حجت االسالم «علیزاده» با تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال نو افزود:
مسئوالن با مردم همدردی کنند و اگر مسئولی پرچم خدمت را باالی سر خود قرار دهد اما
نشانی از خدمتش نباشد بین مردم و مسئوالن فاصله ایجاد خواهد شد.
درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق درخصوص معیشت مردم گفت :مسئوالن وظیفه دارند برای تأمین رفاه
و رفع گرفتاریهای مردم با همکاری یکدیگر ،مشکالت اقتصادی کشور را برطرف کنند.
حجت االسالم «محمدی» افزود :تولید کنندگان دام و طیور باید به فکر مردم باشند و
وضعیت امروز در شأن مردم والیتمدار نیست.
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 مسئول تراز
انقالب اسالمی باید همه فعالیت ها و برنامه هایش در راستای رسیدن به اهداف متعالی
انقالب باشد ،افــزود :اهدای نشان ذوالفقار والیت به سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی تجلیل از فرماندهی است که دشمن نتوانست
محاسبات او را به نفع خود تغییر دهد.
غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «سلیمانی»
امام جمعه غالمان گفت :رعایت تقوای الهی باعث کاهش بالها و مشکالت و افزایش نعمات
و برکات الهی بر بندگان می شود.حجت االسالم «سلیمانی» با تبریک سالروز والدت
حضرت جواد(ع) و حضرت علی(ع) ابراز کرد :حضرت علی (ع) در بهترین مکان عالم
به دنیا آمدند و یکی از بهترین و بزرگ ترین آزادی خواهان عالم بودند که خطبههای
نهجالبالغه گویای آن است.

