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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

توصیه های امامان جمعه به دولتمردان
نماینده ولی فقیه :اقدام جهادگران باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

آگاهی
نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های دیروز نماز
جمعه بجنورد ،ضمن گرامی داشت یاد شهدای هفته
دولــت ،شهیدان رجایی و باهنر را الگوهایی برای
دولتمردان دانست و با اشــاره به بیانات مقام معظم
رهبری در خصوص مشکالت فرهنگی و اقتصادی ،این
رهنمودها را قانونی برای دولتمردان دانست .تقدیر
از صنعت گران عرصه دفاعی و همچنین دانشجویان
جهادگر در مناطق محروم از دیگر محورهای خطبه
های روز گذشته آیت ا« ...یعقوبی» بود .نماینده ولی
فقیه در استان با تبریک هفته دولت و تقدیر از تالش
های دولتمردان خواستار دیده شدن نقاط قوت آن
ها در کنار نقاط ضعف شان شد و اظهارکرد :رهبر
معظم انقالب در دیدار دولت ها همواره نقد کردند،
تذکر دادند و بر رفع نقص دولت ها تاکید داشته اند.
همچنین توصیه کرده اند نقاط قوت دولت ها نیز در
مقابل نقاط ضعف آن ها دیده شود.
آیت ا«...یعقوبی» که به گفته خود در حادثه هشتم
شهریور و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت در
محل ،شاهد زبانه کشیدن آتش از ساختمان نخست
وزیــری بود ،بیان کرد :شهید «رجایی» وقتی رئیس
جمهور شد فرقی با دورانی که معلم بود نکرد ،خاکی
و مردمی بود و شهید «باهنر» نیز عالم اندیشمندی
بود که خیلی ها او را نشناختند اما این  2شهید که
باید الگوهایی برای دولتمردان باشند در آتش خشم
دشمن سوختند.
خطیب جمعه بــجــنــورد بــا اشـــاره بــه بــیــانــات رهبر
انقالب در دیدار هیئت دولت ،به مشکالت فرهنگی
و اقتصادی در جامعه پرداخت و در بــاب مشکالت
فرهنگی بیان کــرد :دشمن در مسائل فرهنگی 2
برنامه دارد؛ اول تغییر ذهنیت ها و دوم تحریک هوس
ها و شهوت ها .وی ادامه داد :وقتی دشمن را از در
بیرون بیندازی از پنجره وارد می شود و هم اکنون

تغییر فرهنگ و هویت اسالمی و مشغول کردن جوانان
به هوا و هوس و فساد از برنامه های اصلی دشمن برای
جوانان ماست .وی دسترسی راحت و ارزان قیمت
به لباس های نامناسبی که دکمه ندارند و مانند یک
توری هستند نمونه این اقدامات برشمرد و خطاب به
مسئوالن خواستار برخورد با طراحان این قبیل لباس
ها که خواسته یا ناخواسته منشأ فساد در جامعه می
شوند ،شد.
وی خاطرنشان کرد :دشمن می خواهد حیا را از زنان
ما و غیرت را از مــردان ما به غارت ببرد .امام جمعه
بجنورد در باب مسائل اقتصادی نیز خام فروشی را از
مشکالت اصلی اقتصاد ما برشمرد که باید با احداث
پاالیشگاه و فــراوری نفت خام وابستگی کشور را به
اقتصاد نفتی قطع کرد.
وی توجه به ساختمان سازی و ایجاد اشتغال از این
راه و رونق کشاورزی و برداشتن موانع بسیار پیش پای
صنعت گران را نیز از دیگر بیانات رهبر معظم انقالب
اعالم کرد که باید در راستای اقتصاد مقاومتی مورد
توجه ویژه قرار گیرند.
آیت ا« ...یعقوبی» روز صنعت دفاعی را نیز گرامی
داشت و با توجه به دستاوردهای جدید صنعت دفاعی
کشور ،بر تالشگران ایــن عرصه درود فرستاد .وی
همچنین با اشاره به دیدار خود با جهادگران دانشجو
که از نقاط مختلف کشور در مناطق محروم استان
حضور پیدا کرده اند ،ضمن قدردانی از این جهادگران
این اقدام را نوعی خودسازی دانست که باید به یک
فرهنگ عمومی تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین از مردم استان
برای حضور در برنامه های هفته گذشته به مناسبت
اعیاد اسالمی تقدیر کرد .وی همچنین با بیان این
که فرد مسلمان نه دروغ می گوید ،نه
دروغ می سازد و نه دروغ را منتشر
مــی کــنــد ،افــــزود :دروغ گــویــی با
دینداری نمی سازد.

راز و جرگالن امام جمعه؛ حجتاالسالم «نادعلیزاده»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی ،روزهای مباهله ،خانواده،
کارمند و پزشک را تبریک گفت.حجت االسالم «نادعلیزاده» با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هیئت
دولت ،به دولتمردان توصیه کرد :طی  2سال مانده از عمر دولت برای کنترل تورم تالش و نظام بانکی کشور را
اصالح کنند ،به فکر تولید ملی باشند ،جلوی واردات بی رویه کاالهای غیرضروری را بگیرند،
رونق تولید ایجاد کنند و جلوی خصوصی سازی را که منجر به بیکاری جوانان و کارکنان شان
می شود ،بگیرند.او با تبریک هفته دولت ،از مسئوالن خواست در این هفته گزارش خدمات
دولت را به اطالع عموم برسانند.

گزارش نماز جمعه

۷

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان ،رفتار عادالنه را یکی از جلوه های عبادت برشمرد و افزود :یک ساعت رفتار
عادالنه بهتر از  70ساعت عبادت است.حجت االسالم «حسین کوثری» با گرامی داشت هفته دولت و یاد و خاطره
شهیدان رجایی و باهنر تصریح کرد :هفته دولت فرصتی برای بازگو کردن خدمات نظام و مرور
کاستی ها و عزم و اراده برای سرعت بخشیدن به خدمت رسانی به مردم است.وی التزام
عملی به شعارهای انقالب ،حمایت از جریان انقالبی ،مقابله با رانت خواری و فساد اداری و
اقتصادی ،پاکدستی و ساده زیستی ،مدیریت جهادی ،پاسداری از ارزش ها ،نگاه به درون و
دل کندن از بیرون را از ویژگی های الزم دولت تراز انقالب اسالمی برشمرد.
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و گرامی داشت روز خانواده و با اشاره به
این که اهل بیت(ع) بهترین اسوه برای تشکیل خانواده در بستر ازدواج آسان هستند ،بر تشکیل خادم یاران ترویج
ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده تاکید کرد.حجت االسالم «محمدیان» با گرامی داشت هفته
دولت ،عملکرد و کارنامه هر دولت را پژواک انتخاب مردم دانست و افزود :نگاه به ظرفیت
داخلی یک ضرورت و شاه بیت آن تعامل شایسته با مردم است زیرا بدون آن نمی شود سرمایه
گذار و سرمایه انسانی جذب کرد.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در گرم ه

عکس :خراسان شمالی

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه از شهیدان باهنر و رجایی به عنوان اسوه های خدمتگزاری به ملت یاد کرد و گفت:
هر سال در گرامی داشت سالروزشهادت این دو شهید ،دولت عملکرد خود را به مردم گزارش می دهد که سبب
همدلی و وحدت بین مردم و مسئوالن می شود.حجت االسالم «تاتاری» افزود :اقتدار و عزتمندی مردم ایران
اسالمی تا آن جاست که دشمنان و استکبار جهانی نیز به آن معترف هستند.
فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
میم پرور -امام جمعه فاروج با اشاره به برخی مناسبت های مهم دینی و تاریخی گفت :باید شناخت
ما از اهل بیت(ع) بیشتر شود زیرا این شناخت تأثیر بسیار زیادی در موفقیت ،سبک زندگی
درست و عاقبت به خیری ما مسلمانان دارد.حجت االسالم «نوروزی» با تبریک فرا رسیدن هفته
دولت و روز کارمند افزود :تعهد اخالقی و دینی ،خدمتگزاری به مردم ،تکریم ارباب رجوع و
انجام کار و خدمت خالصانه از ویژگی های کارمند نمونه است.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تبریک روز مباهله ،با اشاره
به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت ،بر غنیمت شمردن و قدر
دانستن دوران مسئولیت به وسیله مسئوالن تاکید و اظهارکرد :این دوران موعد خدمت به
مردم است و از راه همین مسئولیت ،توشه آخرت تامین می شود.حجت االسالم «هوشمند
نژاد» با اشاره به این که اقتصاد و فرهنگ  ۲اولویت اصلی کشور است ،بیان کرد :مسائل
مهم کشور را باید اولویت بندی و یک به یک آن ها را پیگیری و دنبال کرد.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «حسن زاده»
امام جمعه تیتکانلو با تبریک فرا رسیدن هفته دولت به دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسالمی گفت :امروز
حمایت از دولت بر همه واجب است و باید از دامن زدن به افتراق پرهیز کنیم و همه حول یک
محور و آن هم والیت پیش برویم.حجت االسالم «حسن زاده» با تبریک روز مباهله و پزشک،
از متولیان بهداشت خواست با تیتکانلو مانند یک روستا برخورد نشود و حداقل یک پزشک
عمومی شبانه روزی در خدمت مردم آن باشد زیرا هنوز ساختمان مرکز بهداشت در این
شهر ساخته نشده است.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
امام جمعه آشخانه با اشاره به هفته دولت گفت :هفته دولت شاخص و نشانه ای است که با یادآوری خدمات و
تالش های یک سال گذشته می تواند نشانه دلگرمی باشد.حجت االسالم «احمدزاده» افزود:
ارزیابی اعضای دولت از عملکرد یک ساله خود و شناسایی نقاط ضعف ،یکی دیگر از برکات
هفته دولت است.وی با اشاره به اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم مانه و سملقان
گفت :کار جهادی به معنای کار برخاسته از ایمان و به کار گیری هر چه بیشتر ظرفیت
وجودی انسان است و این  2هیچ نقطه پایانی ندارند.
سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم «علیزاده»
امام جمعه سنخواست ضمن تبریک هفته دولت گفت :بهترین تبلیغ برای دولتی که در
رأس کار است عمل آن است .حجت االسالم «علیزاده» با بیان این که مسئله اول کشور
اقتصاد است ،افزود :در هفته دولت دولتمردان باید مردم را در خصوص برنامه های
دولت آگاه سازند.وی تاکید کرد :به وعده های دشمن نمی شود اعتماد کرد.
درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق گفت :ایران اسالمی امروز در اوج اقتدار و با حفظ عزت و استقالل ،همه
مستکبران جهان را به ذلت کشانده است.حجت االسالم «محمدی» با گرامی داشت هفته
دولت و یاد شهیدان باهنر و رجایی افزود :ساده زیستی ،خداشناسی ،عدالت خواهی،
مبارزه با ظلم و خدمتگزاری صادقانه از ویژگی های این  2شهید است که باید بین نسل
های جدید به درستی تبیین شود.
غالمان امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «پاکدامن»
رحمانی -امام جمعه موقت غالمان ضمن تبریک هفته دولت اضافه کرد :مسئوالن باید خدمات ارائه شده دولت
را به اطالع مردم برسانند.حجتاالسالم «پاکدامن» با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت
گفت :دولتمردان باید بدانند که وظیفه آن ها خدمت به مردم است و دولت باید به فکر رفع مشکالت مردم باشد.
به گفته او ،مهم ترین موضوع جامعه ،فرهنگ ،اقتصاد و تولید است و دولت باید مقدمات را فراهم کند تا جوانان با
عزمی استوار به تولید بپردازند.
جاجرم امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «مقصودی»
معینی -امام جمعه موقت جاجرم با تبریک روز پزشک و گرامی داشت هفته دولت گفت :مردم از مسئوالن
خدمت صادقانه می خواهند و مسئوالن نیز مسئولیت را یک فرصت بدانند.حجت االسالم «مقصودی» با اشاره به
اعتراضات اخیر در خصوص نتایج آزمون استخدامی آلومینا خطاب به مردم و مسئوالن افزود :مردم باید مطالبات
خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند چون نشستن در کف خیابان ها نتیجه ای به دنبال ندارد.وی تصریح کرد:
اعتراضات در کف خیابان ها آسیب های جدی به کارخانه و فرار سرمایه گذار از شهرستان را در پی دارد.
قاضی امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «اردکام»
امام جمعه موقت قاضی با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا گفت :کسانی که مسئولیت دارند در هر لباس و
منصبی باید با تقوا باشند.حجت االسالم «اردکام» افزود :کسانی که با تقوای الهی انسان خوبی می شوند به
قدرت هایی می رسند که ثمره این خوبی ها اص ً
ال در جهان مادی قابل مشاهده نیست.

