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گزارش نماز جمعه

۷

نماینده ولی فقیه:

مسئوالن راه های تولید را تسهیل کنند
مرتضوی
خطیب جمعه بجنورد در خطبه های روز گذشته به
اهمیت نیمه شعبان و تفاوت این عید با دیگر اعیاد
پرداخت و با توجه به نام گذاری امسال به عنوان رونق
تولید ،از مسئوالن خواست راه های تولید را تسهیل
کنند و نگذارند سیل اخیر ،شعار سال را تحت الشعاع
قرار دهد زیرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تولید
رونق یابد.
آیت ا«...یعقوبی» نیمه شعبان را از همه اعیاد جدا
دانــســت و آن را عید آیــنــده خــوانــد؛ آیــنــده ای بهتر،
امیدوارتر و جهانی تر که مخصوص بشریت است و عالم
از وجود امام عصر بهره مند خواهد شد ،از این رو والدت
امــام زمان(عج) را از حیث تاثیرگذاری بر سرنوشت
بشریت ،ویژه و نقطه عطفی در آینده بشریت و زندگی
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دانــســت.امــام جمعه
بجنورد از این عید به نام روز سربازان گمنام امام زمان
(عج) یاد کرد و تالش های شبانه روزی آن ها برای
برقراری امنیت و شناسایی مفسدان و توطئهگران را
بسیار ارزشمند خواند.رئیس شورای فرهنگ عمومی
استان در بخش دیگری از سخنانش با مهم خواندن
شعار سال به این مسئله که هنوز سیل در کشور حرف
اول را می زند ،اشاره و تاکید کرد :نباید این مسئله
شعار رونق تولید را تحت الشعاع قرار دهد.
وی از محافل علمی ،پژوهشی و اقتصادی خواست

شعار سال را مورد بحث قرار دهند و راهکارهای تحقق
آن را پیدا کنند.
نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد :هر کس در هر
حوزه ای که می تواند کار تولیدی پر رونقی کند ،نباید
غفلت کند زیرا آن چه می تواند ایران را نجات دهد
اقتصاد مقاومتی است.
وی خواستار پای کار آمدن فعاالن اقتصادی و بانک ها
برای رونق تولید شد و از مسئوالن خواست با همکاری
و ارائه تسهیالت بانکی در رونق تولید سهیم شوند تا
عالوه بر جبران خسران سیل ،به تولید رونق ببخشیم.
وی یکی از راه های رونق تولید را به کارگرفتن سرمایه
ها بیان و از نقدینگی به عنوان بالی جان جامعه و از
دالیل تورم یاد کرد و افزود :با حرکت در میدان تولید،
موجب رونق در جامعه خواهیم شد و مسئوالن باید راه
های تولید را تسهیل کنند.
وی به حضور طالب استان در مناطق سیلزده آق قال
به عنوان استان معین اشاره و تصریح کرد :باید دولت
و مردم از سیلزدگان تا رسیدن به وضعیت گذشته،
حمایت کنند.
وی همچنین به بیان یکی از آسیب های موجود در
سبک زندگی از نگاه امام سجاد(ع) و ویژگی انسان
هایی که در روز قیامت دچار حسرت
می شوند ،پرداخت و غفلت انسان از
زندگی اخروی را از آسیب های مهم
برشمرد.

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان ،انتظار فرج را یکی از بهترین اعمال و عبادت ها ذکر و با استناد به آیات و روایات تصریح
کرد :انتظار فرج و مصلح کل امری فطری و خواسته همه ادیان و وعده الهی و انبیا و معصومان(ع)
است.حجت االسالم «کوثری» با تبریک نیمه شعبان و روز سربازان گمنام امام زمان(ع) اظهار کرد:
تالشسربازانگمنامامامزمان(عج)زیربنایامنیتکشوراست.ویبهدههتکریممساجداشارهو
اضافه کرد :همان طور که مساجد در گام اول انقالب سنگر مجاهدت و خلق حماسه بود در گام دوم
انقالب باید از ظرفیت آن ها برای حفاظت از انقالب و رسیدن به تمدن اسالمی استفاده کرد.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در گرم ه

عکس :خراسان شمالی

جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی -امام جمعه جاجرم با تبریک سالروز والدت حضرت مهدی (عج) و روز جهانی مستضعفان گفت :جامعه
مهدوی ویژگی هایی دارد که به ترتیب بندگی خداوند ،دوری از گناه ،صداقت در نیت ،وظیفه شناسی ،اهل علم
و معرفت ،استقامت در برابر دشمنان و مشکالت ،سالمت اقتصادی و لقمه حالل ،عفت و اخالق
است.حجت االسالم «موسوی» با اشاره به روز سربازان گمنام امام زمان (عج) تصریح کرد:
امروز امنیت ما ثمره تالش این سربازان است اما باید توجه داشت دشمن در برابر ما نمی تواند
کاری کند و وجود برخی مشکالت در کشور به علت ضعف مدیریتی برخی مسئوالن است.

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه ،نیمه شعبان را عید بزرگ منتظران بیان کرد و افزود :برگزاری جشن و مراسم در
نیمه شعبان باعث ترویج فرهنگ مهدویت و الگوبرداری نسل جوان از زندگی ائمه معصوم(ع) می شود.حجت
االسالم «تاتاری» با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به بیان اقدامات و فعالیت های آن
در حوزه های مختلف به ویژه در حادثه سیل اخیر پرداخت و افزود :با توجه به توطئههای مختلف دشمن علیه
سپاه پاسداران ،باید اقشار مختلف مردم خود را سپاهی و بسیجی بدانند.وی  ۲۹فروردین و روز ارتش جمهوری
اسالمی را گرامی داشت.

سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم «علیزاده»
امام جمعه سنخواست با تبریک سالروز میالد حضرت مهدی (عج) گفت :صلح جهانی زمانی
اتفاق می افتد که مصلح جهانی ظهور کند و مقدمات آن ،ایستادگی در مقابل طاغوت و به
پا خواستن مقابل دشمنان اسالم است.حجت االسالم «علیزاده» افزود :باید از ظرفیت
های مردمی برای کمک به سیل زدگان بیشتر بهره گرفت و استفاده از ظرفیت گروه های
جهادی و نیروهای نظامی برای ساخت منازل و تامین نیازهای اولیه سیل زدگان را
در اولویت قرار دهیم.

راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن گفت :رعایت تقوای الهی باعث دوری و کاهش بالها و مصیبت ها و افزایش
ی شود.حجتاالسالم «نادعلیزاده» با تبریک سالروز
نعمات و برکات الهی برای بندگان خدا م 
والدت با سعادت امام زمان (عج) افزود :وجود امام زمان (عج) همانند خورشید پشت ابر است
که همواره بر زمین می تابد و این روز به نام روز سربازان گمنام امام زمان (عج) نام گذاری
شده است.وی با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به فرمان امام (ره)
گفت :سپاه پاسداران یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی ایران است.

بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با تبریک سالروز میالد با سعادت آخرین منجی عالم بشریت افزود :تقوا
مداری در تمام شئونات زندگی ،جلب محبت اهل بیت (ع) و ترک گناهان و اتحاد و انسجام
بین شیعیان ،شماری از انتظارات امــام عصر (عــج) از منتظران است.حجت االســام
«هوشمندنژاد» با اشاره به دهه آخر شعبان به عنوان دهه تکریم مساجد ،مسجد را یک
پایگاه مهم در اسالم دانست و با اشاره به نام گذاری امسال به نام رونق تولید تصریح کرد:
همچنان دولت نتوانسته است قیمت ها را در بازار کنترل کند.

غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «سلیمانی»
امام جمعه غالمان با تبریک سالروز والدت با سعادت امام زمان (عج) گفت :شناخت امام زمان
ت االسالم «سلیمانی» از افرادی که به هر صورتی
(عج) جزو اعتقادات مسلمانان است.حج 
به سیل زدگان کمک کردند تشکر کرد و با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی به فرمان امام (ره) در سال  58ابراز کرد :سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در
همه زمینه ها به مردم خدمت میکند.

درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق با تبریک نیمه شعبان و سالروز میالد یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی
موعود (عج) گفت :برگزاری مراسم جشن در نیمه شعبان ،نشان دادن عشق و ارادت باطنی
شیعیان به امام زمان (عج) است.حجت االسالم «محمدی» افــزود :از نیروهای مقاومت
مردمی که تمام قد پای کار بوده و به یاری مردم شتافته اند و کمک های نقدی و غیر نقدی
به آسیب دیدگان و سیل زدگان کردند ،تقدیر می کنیم.

اسفراین امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «عزیزی»
نجفیان -امام جمعه موقت اسفراین با تبریک سالروز میالد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان افزود:
جوان باید آگاه ،خودباور و دارای ارتباط و مانوس با خدا باشد.حجت االسالم «عزیزی» با گرامی داشت روز
ارتش افزود :ارتش ما مکتبی و والیی است و اتحاد و انسجام مثال زدنی را با سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
منصه ظهور رسانده است.وی با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان و سالروز میالد حضرت مهدی (عج) تصریح کرد:
دشمنان و بدخواهان اسالم از فرهنگ مهدویت هراس و برای کم رنگ کردن این فرهنگ برنامه دارند.

تیتکانلو امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «وطن خواه»
امام جمعه موقت تیتکانلو با تبریک عید بزرگ نیمه شعبان و سالروز والدت حضرت مهدی (عج) که به نام روز
سربازان گمنام امام زمان (عج) نام گذاری شده است ،گفت :اگر درایت ،از خودگذشتگی ،ایثار و عمل به موقع
سربازان گمنام نبود ،معلوم نبود منافقان کوردل و معاندان ضد انقالب چه بالیی سر کشور و مردم می آوردند.
حجت االسالم «وطن خواه» با گرامی داشت دوم اردیبهشت ،سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اظهارکرد :اقدامات سپاه در طول  40سال گذشته تاکنون در مقاطع مختلف بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

فاروج امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «صفری»
میم پرور -امام جمعه موقت فاروج با تبریک فرارسیدن سالروز میالد منجی عالم بشریت ،حضرت مهدی موعود
(عج) گفت :یکی از وظایف بزرگ همه این است که جریان میالد حضرت را که با نام روز مستضعفان نام گذاری شده
است بزرگ جلوه دهیم.حجت االسالم «صفری» با گرامی داشت فرارسیدن دوم اردیبهشت ،سالروز تأسیس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،به بیان اقدامات و فعالیت های سپاه در حوزه های مختلف به ویژه در حادثه سیل اخیر
پرداخت و اظهار کرد :با توجه به توطئههای مختلف دشمن علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،باید اقشار مختلف
مردم خود را سپاهی و بسیجی بدانند.
آشخانه امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «سویدانلویی»
برومند -امام جمعه موقت آشخانه با اشاره به نقش سپاه در وقایع گوناگون سال های اخیر افزود :سپاه با حضور
مؤثر در منطقه ،ضمن تقویت همگرایی های قومی و دینی در میان ساکنان کشورهای منطقه ،مانع تحقق طرح
تجزیه کشورها توسط تروریست ها شده که نابودی داعش در عراق و سوریه از جمله آن هاست.حجت االسالم
«سویدانلویی» گفت :در سیل اخیر که بخش های گسترده ای از ایران و بخش هایی از عراق را در برگرفت ،از سپاه
گرفته تا نیرو های مقاومت مردمی منطقه تمام قد پای کار بودند و به یاری مردم شتافتند.

قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان و سالروز والدت باسعادت حضرت مهدی
(عج) گفت :حضرت مهدی (عج) کسی است که مستضعفان را از ستم جباران و طاغوتیان
نجات می دهد.حجت االسالم «شریعتی نژاد» افزود :اگر امت می خواهد به عدالت ،خیر و
خوبی ،آرامش و آسایش برسد باید از عالمان دینی تبعیت کند.

