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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارشی از خطبه های نماز جمعه دیروز مرکز استان

گرانی مرغ و صف های طوالنی نان؛ هشدار جدی آیت ا...
سفره غدیر در خطبه های نماز جمعه

مرتضوی
شلوغ شدن نانوایی ها ،در دست انداز افتادن دوباره
قیمت مرغ ،تبیین جایگاه غدیر و پررنگ شدن آن و
نقش جشنواره تولیدات مراکز استان های صدا و سیما
در معرفی و شخصیت دهــی به استان از مهم ترین
مباحث خطبه های نماینده ولی فقیه در نمازجمعه
روز گذشته بجنورد بود .امام جمعه بجنورد با انتقاد
از شلوغی صف های نانوایی ها و گرانی مرغ خواستار
همکاری مردم با دولت برای برون رفت از این مشکل
شد.
آیت ا« ...یعقوبی» در خطبه های روز گذشته به دو
مشکل این روزهای استان شامل شلوغ شدن نانوایی
ها و به دست انداز افتادن دوباره قیمت مرغ که باید
مدیریت شود پرداخت و تصریح کرد :این اتفاق فقط
بر دوش دولت نیست و خود ما نیز مقصر هستیم و
نانوایی که سهمیه خود را آزاد می فروشد و تبدیل به
نان نمی کند سبب می شود صف های این چنینی
تشکیل شود.
البته نماینده ولی فقیه در استان بخشی از مشکل
گرانی مرغ را بر عهده تولیدکنندگان دانست که با
ارسال مرغ به دیگر استان ها موجب کمبود می شوند
و از این روی خواستار همکاری آن ها با دولت شد و
افــزود :دولت برنامه ریزی می کند تا مرغ با قیمتی
مصوب عرضه شود اما برخی افراد طماع که حاضر به
رعایت قانون نیستند با نگهداری مرغ موجب فاسد
شدن آن می شوند.
وی خواستار همکاری مرغداران و نانوایان با قانون و
قانون مداران و ناظران بر بازار شد و تصریح کرد :خوب
است یک سوزن به خودمان و یک جوالدوز به دیگران
بزنیم.
وی ادامه داد :وقتی نانوا آرد خود را می فروشد کار
حرام می کند و پولی که با فروش آرد به دست می آورد
حرام است و باید مواظب حالل و حرام بود.
او افزایش آمار قتل را ناشی از لقمه های حرامی که

تبدیل به چاقو شده است دانست و توصیه کرد :حریم
تقوای الهی را رعایت کنیم و به حقوق خود قانع باشیم.
امام جمعه بجنورد با توجه به قرار داشتن در آستانه
سالروز والدت امام موسی کاظم (ع) و امام هادی(ع)
به بیان روایتی از امام هــادی(ع) در خصوص غدیر و
والیت امیرالمومنین(ع) پرداخت و غدیر را واگذاری
کشتی بــه ناخدایی مطمئن ،ماهر و مسلط بــرای
رساندن به ساحل نجات دانست و تصریح کرد :در واقع
غدیر در حکم خلبان ماهری است که به سوی ارزش ها
و ملکوت به پرواز در می آید.
نماینده ولی فقیه در استان ضمن ابراز خرسندی از
این که  4 ،3سال می شود که غدیر رونق خوبی در
استان گرفته است ،از عید غدیر به عنوان عید اکبر یاد
و به بانوان توصیه کرد تا با پهن کردن سفره فرزندان
شان را با فلسفه این عید آشنا کنند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در بخش دیگری
از سخنانش به سخنان و توصیه هــای مقام معظم
رهبری مبنی بر گفتمان سازی اردوهــای جهادی و
تبدیل کردن آن ها به یک گفتمان عمومی و حضور
مردم در این فعالیت برای رضای خدا پرداخت.
وی همچنین با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان ،از
آن ها به عنوان سرمایه های کشور و پشتوانه نظام یاد
کرد که باید قدر آن ها را بدانیم.
نماینده ولی فقیه در استان از جشنواره تولیدات مراکز
استان های صدا و سیما با حضور  31استان کشور که
دستاوردهای خوبی برای استان خواهد داشت سخن
گفت و شناختن استان و شناساندن خراسان شمالی
را از دستاوردهای این جشنواره بیان کرد که موجب
می شود استان از این گمنامی خارج شود و شخصیت
پیدا کند و برجسته شود.رئیس شورای رسیدگی به
امور مساجد استان همچنین از روز آتش سوزی قدس
به عنوان روز جهانی مساجد یاد و اظهار
امیدواری کرد :در حفظ و حضور در
مساجد و فرهنگ سازی بر اساس
مساجد تالش و کوشش شود.

قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی»
امام جمعه قاضی با تبریک عید غدیر گفت :اگر پیام غدیر را درک کنیم مقدمات ظهور امام عدل را تسریع کرده
ایم و تا مردم دنیا در مقابل حجت خدا و ولی بحق سر تعظیم فرود نیاورند از حکومت صلح و عدل و
قسط خبری نیست.حجت االسالم «شریعتی» افزود :جوانان انقالبی و مومن می توانند حرکت
در مسیر غدیر را با محوریت والیت فقیه به سمت تمدن بزرگ اسالمی و حکومت ولی خدا
سرعت بخشند به شرط این که حمایت از والیت فقیه را تقویت کنند.

گزارش نماز جمعه

۷

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عوضزاده -امام جمعه شیروان با تبریک دهه امامت ،سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی
را گرامی داشت.حجت االسالم «کوثری» با اشاره به رفع توقیف نفتکش ایران گفت :بار
دیگر بینی آمریکا در نبرد دیپلماتیک به خاک مالیده شد.وی با اشاره به روز جهانی مسجد
افزود :دشمنان با آتش زدن مسجداالقصی و ممانعت از رفت و آمد در آن نمی توانند عقاید
مسلمانان را بسوزانند.
جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی -امامجمعه جاجرم با تبریک عید سعید غدیر خم ،آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی را گرامی داشت
و گفت :عامل اصلی آزادگی ایران اسالمی و شیعیان مسئله والیت است که پیروزی را نصیب
مردم کرده است.حجت االسالم «موسوی» با اشاره به روز جهانی مسجد تصریح کرد :حضور
در مساجد می تواند تاثیر مثبتی در اخالق و زندگی خانوادهها داشته باشد زیرا مسجد وسیله
ارتباط با خدا و قرآن است و این ارتباط استحکام زندگی را به دنبال دارد.
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با تبریک دهه امامت و والیت و عید سعید غدیر خم ،بر بازخوانی و ترویج معارف غدیر
تاکید و اظهارکرد :آل سعود و هم پیمانانش به دنبال این هستند که نامی از غدیر خم باقی نماند.
حجت االسالم «محمدیان» با اشاره به این که بازار عاری از کم فروشی ،گرانی و احتکار نمونه بازار
اسالمی است ،تاکید کرد :آشنایی بازاریان و اصناف با فقه بازار باید مورد توجه باشد.وی مساجد
را پایگاه بالندگی و سازندگی و تعالی دانست و بر گسترش فرهنگ خادم یاری مساجد تاکید کرد.

ن
آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در غالما 

عکس :خراسان شمالی

غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «نوباغی»
ی از اعیاد
امام جمعه غالمان ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا و تبریک عید والیت گفت :عید غدیر یک 
مسلمانان است که در این روز جانشین پیامبر اکــرم(ص) مشخص و به حاضران معرفی شد.حجت االسالم
«نوباغی» با اشاره به سالروز ورود آزادگان به کشور افزود :آزادگان برای پیروزی رزمندگان اسالم سختی های
زیادی را تحمل کردند و نگذاشتند آسیبی به مرزهای کشور برسد.وی  28مرداد ،سالروز تشکیل نخستین مجلس
خبرگان رهبری را گرامی داشت و از خدمات این مجلس تشکر کرد و گفت :اسالم بر  5ستون استوار است که مهم
ترین آن ها نماز و والیت است .به گزارش خبرنگار ما ،حجت االسالم «حسن نوباغی» روز گذشته در آیین عبادی-
سیاسی نماز جمعه به عنوان امام جمعه جدید غالمان معرفی شد.
فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
میم پرور -امام جمعه فاروج با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیرخم گفت :پیام غدیر،
وحدت ،همگرایی و والیتمداری است .حجت االسالم«نوروزی» با تبریک  26مرداد،
سالروز ورود آزادگــان به میهن اسالمی و با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی مسجد
اظهارکرد :مساجد باید کانون فعالیت های مختلف دینی ،فرهنگی و هنری قرار
بگیرند و با همت همه به ویژه جوانان باید غبار محرومیت از چهره آن ها زدوده شود.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
امام جمعه آشخانه با اشاره به  26مرداد ،سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی گفت :آزادگان پس
از سال ها اسارت به میهن خود بازگشتند.حجت االسالم «احمدزاده» اضافه کرد :امروز کشور از
چالش های جدی اقتصادی رنج می برد که عمدت ًا ناشی از سوء تدبیرها و سوء مدیریت هاست و بار
اصلی این مشکالت معیشتی را مردم به دوش می کشند و وظیفه مدیران اجرایی این است که با
عمل به وعده های خود و رفع مشکالت معیشتی جامعه ،دشمنان را ناامید کنند.
سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم «علیزاده»
امام جمعه سنخواست گفت :کار جهادی همیشه باید همراه با ایمان باشد.حجت االسالم
«علیزاده» افزود :پیشرفت ها و موفقیت های جهادگران باید رسانه ای شود و به اطالع
همگان برسد .وی گفت :اگر در همه زمینه ها با کار جهادی و همت جلو برویم قطع ًا
پیروز میدان خواهیم بود.
درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امــام جمعه درق با تبریک دهــه امامت گفت :غدیر ،آغــاز جریان امامت و والیــت ائمه
معصومین(ع) است.حجت االسالم «محمدی» با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به میهن
افزود :ما همیشه مدیون خانواده های شهدا و آزادگــان هستیم و آزادگــان غیرت دینی و
انقالبی خود را در طول اسارت به نمایش گذاشتند و پیروزمندانه به آغوش خانواده های
شان برگشتند.

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه با تبریک عید غدیر و با بیان این که دهه والیت ،عطر عید غدیر
و امام علی (ع) را با خود به همراه دارد ،افزود :از روز غدیرخم به عنوان عید اکبر یاد می
شود .حجت االسالم «تاتاری» سالروز ورود آزادگان و روز جهانی مساجد را گرامی داشت و
سالروز میالد امام هادی(ع) و امام موسی کاظم(ع) را تبریک گفت.

بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با تبریک عید سعید غدیر خم و دهه امامت و والیت و با اشاره
به این که والیت دژ مستحکم اسالم است ،عید غدیر را روز اکمال دین دانست.حجت االسالم
«هوشمندنژاد» مجاهدت برای رسیدن به اهداف واالی اسالمی را از آثار تقوای اجتماعی دانست
و تاکید کرد :خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت باید همگانی شود.وی تصریح کرد:
کار جهادی ،کار برخاسته از ایمان و به کار گیرنده هرچه بیشتر ظرفیت وجودی انسان است.

راز و جرگالنامام جمعه؛ حجتاالسالم «نادعلیزاده»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن با تبریک سالروز والدت امام هادی(ع) گفت :این امام برای احیای اسالم،
سختی های زیادی را تحمل کرد .حجتاالسالم «نادعلیزاده» سالروز ورود آزادگان به کشور
را تبریک گفت .او با تأکید بر مبارزه با فساد اظهارکرد :در گام دوم انقالب ،مبارزه با فساد
و اجرای عدالت از ضروریات است و باید با فساد مبارزه کنیم و برای رفع مشکالت اقتصادی
مردم باید با عوامل گران فروشی ،کم فروشی و احتکار برخورد شود.

تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «حسن زاده»
امام جمعه تیتکانلو ،فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و همچنین سالروز والدت امام هادی(ع) و امام
موسی کاظم (ع) را به عموم مسلمانان و شیعیان تبریک گفت.حجت االسالم «حسن زاده» با اشاره
به فرا رسیدن  ۳۱مرداد ،سالروز تشکیل وزارت دفاع و روز صنعت دفاعی گفت :روزی ما برای خرید
سیم خاردار و حداقل های جنگی باید سراغ افرادی همچون قذافی می رفتیم ولی امروز صاحب
انواع تجهیزات نظامی هستیم که عرصه را بر استکبار جهانی تنگ کرده است.

