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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

امامان جمعه استان روز گذشته به رویدادهای
تلخ و شیرین سال  96اشاره کردند و گفتند :در
این سال حضور پرشور مردم پای صندوق های
رای  ،حضور حماسی در راهپیمایی  22بهمن ،
پاسخ ملت به هنجارشکنان حادثه دی در حوزه
داخلی و همچنین پایان کار داعش  ،پیروزی
جبهه مقاومت در سوریه و عراق در حوزه منطقه
ای از موفقیت های ایران بود .آنان همچنین
غرق شدن کشتی سانچی  ،سقوط هواپیمای
مسافربری ،اغتشاش در دی ماه و زلزله را از
حوادث تلخ این سال دانستند.
آن ها همچنین لزوم توجه به صله رحم در سال نو
و رفع کدورت ها را یاد آور شدند.

امامان جمعه در جمع نمازگزاران مطرح کردند

تلخ و شیرین وقایع سال 96

• •نهبندان
• •چشم بسته مدعیان حقوق بشر
مرندی  -حجت االسالم والمسلمین «خزایی »

امام جمعه نهبندان با اشاره به بمباران شیمیایی
حلبچه در سال  66گفت  :آن چه درد آور است
این است که مدعیان حقوق بشر و دموکراسی
چشم خود را بر واقعیت ها بستند و صدام را
محاکمه نکردند و امروز هم در قیافه مدعی ظاهر
شده اند و به جمهوری اسالمی می گویند شما
نباید در منطقه حضور داشته باشید .

• •زهان
• •جنایت وحشیانه

خطیبجمعهزهانهمیکیازرویدادهایجنگ
هشت ساله عراق علیه ایران را بمباران شهر
حلبچه دانست و گفت  :در این جنایت حداقل ۵
هزار نفر کشته و هزاران نفر مجروح این جنایت
وحشیانه شدند .حجت االسالم والمسلمین
«محمدی» با اشاره به در پیش بودن ماه رجب
افزود  :این ماه  ،ماه تخلیه درون از رذائل اخالقی
و بریدن از هر چیزی است که رنگ غیر الهی دارد
 .شعبان هم ماه زینت دادن نفس و درون با ذکر
خدا و اولیای خداست .

• •سرایان
• •لزوم توجه به تحقق شعار سال
موسوی -امام جمعه سرایان در جمع نماز

گزاران خواستار توجه جدی به تحقق شعار
سال به عنوان نقشه راه مدیران شد و گفت  :در
سال۹۶در مرحله عملیاتی کردن شعار سال

نمازگزاران با اشاره به در پیش بودن سال نو
گفت  :این روزها شاهد خانه تکانی هستیم اما
متاسفانه غبار اصلی که همان کدورت است
از بین نمی رود  .حجت االسالم والمسلمین
«اسماعیلی » ملی شدن صنعت نفت را یکی از
نقاط عطف و حوادث سرنوشت ساز در تاریخ
ایران و مبارزات پیگیر مردم به رهبری آیت ا...
کاشانی و دکتر مصدق دانست.

امام جمعه سه قلعه هم با اشاره به این موضوع
که یک سال از سخنان رهبری معظم در ابتدای
سال گذشت گفت :مقام معظم رهبری اقتصاد
مقاومتی را راه چاره دانستند و راهکارها را بیان
کردند .حجت االسالم والمسلمین «کفشی»
افزود :بسیاری از موارد بود که می توانست کام
مردم را شیرین کند اما کشور را دلخوش به چند
رفت و آمد کردند ،امروز مردم کجای تصمیمات
قرار دارند؟

• •حاجی آباد
• •نقطه عطف در تاریخ ایران
دروگر  -امام جمعه موقت حاجی آباد در جمع

• •طبس
• •برای آخرت تالش کنیم
توسلی  -امام جمعه موقت طبس در خطبه های

نماز جمعه این شهر گفت  :انسان باید در همین
دنیا برای آخرت خود تالش کند .حجت االسالم
والمسلمین «مودب» افزود  :بر اساس آموزههای
دینی و آن چه دین به ما یاد داده است؛ عالمی
که ما در آن زندگی میکنیم عالم بقا نیست بلکه
بعد از این عالم و بعد از مرگ وارد عالم دیگری
میشویم  .وی گفت :مرگ بر اساس فرهنگ
دین  ،نابودی نیست بلکه تعویض لباس است ،
نقل مکان و تولدی دیگر است .

هزینه های سرسام آور همایش با خروجی آن
هیچ تناسبی نخواهد داشت  .وی تصریح کرد :
با گردشگری  ،ورزش و با شادی و نشاط مخالف
نیستیم بلکه با ولنگاری و زیرپا گذاشتن ارزش
ها مخالف هستیم .

مردم در آستانه ۴۰سالگی انقالب بود .وی در
ادامه سخنانش افزود  :امروز کسانی که ادعای
دفاع از حقوق بشر دارند خود حامی داعش و
تروریست ها هستند که البته با تالش مدافعان
حرم مواجه شده اند و شکست می خورند.

آیین عبادی سیاسی نماز جمعه طبس عکس  :توسلی

که به عنوان مطالبه عمومی مطرح شد توفیق
چندانی حاصل نشد.
حجت االسالم والمسلمین «نجمی پور» به
هزینههای فراوان دولت برای تحصیل جوانان
اشاره کرد و افزود :یکی از نیازهای اساسی
جوانان بعد از فراغت از تحصیل اشتغال و حضور
در عرصه تولید است که باید مورد توجه جدی
متولیان قرارگیرد.

• •شوسف
• •توجه به صله ارحام
مقیمی – امام جمعه شوسف در خطبه های نماز

جمعه این هفته با اشاره به در پیش بودن سال
جدید گفت  :توجه به صله ارحام که به عنوان
یک سنت زیبا و پسندیده در دین ما توصیه شده
است را فراموش نکنیم و دید و بازدید ها را وسیله
ای برای به رخ کشیدن تجمالت و تشریفات
قرار ندهیم.
حجت االسالم والمسلمین « نوری» با اشاره به
بیانات رهبر معظم انقالب در جمع نمایندگان
مجلس خبرگان اظهار کرد  :رهبر معظم انقالب
در این دیدار به ساده زیستی  ،پرهیز از اشرافی
گری  ،همسانی حرف و عمل و توجه به حل
مشکالت معیشتی مردم توصیه کردند.

• •خضری دشت بیاض
• •دستاوردهای بی نظیر
سدیدی  -امام جمعه خضری دشت بیاض گفت:

سال  96به پایان رسید و اگر بخواهیم تحلیلی
کوتاه از وقایع سال  96داشته باشیم می بینیم
در حوزه داخلی پیشرفت ها و دستاوردهایی
از جمله برگزاری باشكوه انتخابات ریاست
جمهوری  ،راهپیمایی بینظیر  ۲۲بهمن و در
حوزه خارجی پایان دادن به عمر داعش در عراق
و سوریه و شكست طرح اقلیم كردستان عراق
را داشته ایم.

حجت االسالم والمسلمین «یعقوبی» افزود:
در كنار این پیروزىها حوادث تلخى را هم
شاهد بودیم كه سختى معیشت مردم و شكاف
بین طبقات جامعه  ،کم توجهى به اقتصاد
مقاومتى ،بروز حوادث تلخى همچون آتش
گرفتن و غرق شدن كشتی سانچی ،سقوط
هواپیماى مسافربرى  ،اغتشاش عوامل بیگانه
در دى از آن جمله است.

• •آرین شهر
• •راه پیروزی بسته نیست
سالخورده -امام جمعه آرین شهر در خطبه های

نماز جمعه به دیدار اخیرمقام معظم رهبری با
اعضای مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد
وگفت  :راه های پیروزی بسته نیست و برای
رسیدن به موفقیت باید صبر و استقامت پیشه
کرد .حجت االسالم والمسلمین «فرح بخش»
همچنین به موفقیت های سال ۹۶اشاره کرد
و افزود  :حضور۴۰میلیونی مردم پای صندوق
های اخذ رای  ،شکست دادن داعش درسرزمین
عراق وسوریه و حضورگسترده در راهپیمایی
۲۲بهمن از جمله این موفقیت ها بود.
به گفته وی در هر عرصه ای که اراده قوی وجود
داشته باشد پیشرفت حاصل می شود و بهترین
راه  ،پیاده کردن اقتصاد مقاومتی است که مقام
معظم رهبری بر آن تاکید دارند .

• •فردوس
• •انتقاد از یک همایش
باکمال  -امام جمعه فردوس در خطبه های

نماز جمعه این شهر از برگزار کنندگان همایش
ظرفیت های گردشگری وتوسعه فردوس به
شدت انتقاد کرد وگفت  :چرا باید بانوانی بد
حجاب به عنوان لیدر در همایش شرکت کنند .
حجت االسالم والمسلمین «بابایی» افزود  :ما
منتظر خروجی همایش هستیم وحتم داریم که

• •دیهوک
• •وعده های بی عمل
استاد  -امام جمعه دیهوک در خطبه های نماز

کمبود شدید آب شرب و کشاورزی با توجه
به خشکسالی های متوالی و کاهش نزوالت
آسمانی را یکی از مهمترین مسائل و مشکالت
مردم بخش دیهوک دانست و گفت  :در گذشته
مدیران و مسئوالن مختلف برای رفع مشکالت
این بخش در جمع مردم قول هایی داده اندکه
تاکنون محقق نشده است.حجت االسالم
والمسلمین «ایزدی» با بیان این که مدیرانی
که قول می دهند باید مسئولیت پذیر باشند و
به قولشان عمل کنند افزود  :چرا برخی با وعده
های بی عمل مردم را مسخره می کنند .

• •آیسک
• •برگ های زرین دیگر در انقالب
عرب نجات -امام جمعه آیسک در خطبه های

نماز جمعه این شهر با اشاره به این که در سال
 ۹۶شاهد افزوده شدن برگ های زرین دیگری
به دفتر پرافتخار انقالب و نظام بودیم گفت :
مردم ما در تداوم عهد خود با روح ا ...و در دفاع از
انقالب جانانه ایستادند .
حجت االسالم والمسلمین « عرب » مشارکت
هوشمندانه در انتخابات ریاست جمهوری
و شوراهای اسالمی  ،حضور درحماسه ۲۲
بهمن و شکست آشوبهای دی را از مهمترین
افتخارات کشور برشمرد.

• • بشرویه
• •کدورت ها را کنار بگذاریم
پورغزنین  -امام جمعه بشرویه در جمع

نمازگزاران خواستار کنارگذاشتن کدورت ها
و دلخوری ها و آغاز سال  ۹۷با دوستی و عشق
شد.حجت االسالم والمسلمین «شمس الدین»
همچنین گفت  :اقدامات و تحوالت مهمی
در کارنامه سال ۹۶کشور به وقوع پیوست
که مهمترین آن ها انتخابات باشکوه ریاست
جمهوری ،شکست داعش و راهپیمایی باشکوه
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گزارش نماز جمعه

• •سه قلعه
• •اقتصاد مقاومتی  ،راه چاره اقتصاد

• •خوسف
• •پیگیری اعتبار بیمارستان
مشمولی-امامجمعهخوسفباتجلیلازنماینده

مردم در مجلس به خاطر پیگیری ردیف اعتباری
برای بیمارستان این شهرستان گفت  :خوسف از
شهرستان هایی است که از داشتن بیمارستان
محروم است و با توجه به این که رو به توسعه است
نیاز به بیمارستان بیش از پیش احساس می
شود بنابراین مسئوالن استانی و شهرستانی با
جدیتپیگیرتخصیصاعتبارتکمیلبیمارستان
باشند .
حجت االسالم والمسلمین « شاهبیکی » حادثه
کشتی سانچی و سقوط هواپیمای مسافربری
را از جمله حوادث تلخ سال  96وحضور پرشور
مردم در راهپیمایی 22بهمن ،خنثی سازی
اغتشاشات و حضور پرشور در انتخابات را از
جمله خاطرات شیرین سال  96بیان کرد.

• •قهستان
• •زیبا سازی روح و جسم
رحیم زاده -امام جمعه قهستان در جمع

نمازگزاران این شهر با اشاره به نو شدن طبیعت
گفت :باید همگام با طبیعت  ،روح  ،جسم و
اخالق خود را نو و زیبا کنیم چرا که بهترین
زیبایی خوش اخالقی است.حجت االسالم
والمسلمین«خزاعی» با بیان این که در پایان
سال بهتر است کینه ها را از دل ها بیرون کنیم
تاکید کرد :باید با هم بخندیم نه به هم.

• •قاین
• •نیازمندان را فراموش نکنیم
حقانی – امام جمعه قاین در خطبه های نماز

جمعه گفت :در آستانه عید  ،مردم نیکوکار و
متمکنان  ،افراد نیازمند و عائله مند را فراموش
نکنند.حجت االسالم والمسلمین «رحمانی»
افزود :باید مرزهای دینی و اسالمی در ایام نوروز
همچون سایر روزها حفظ شود.
وی شیرینی عمل در ایام عید را دید و بازدید و
صله رحم دانست .

امام جمعه موقت بیرجند

راه رفع مشکالت مردم دل
بستن به خارج نیست

کاظم حیدری – راه حل رفع مشکالت مردم دل بستن و التماس به کشورهای
خارجی نیست بلکه راه آن میدان دادن به جوانان برای فعال کردن موتور اقتصاد
مقاومتی است.
امامجمعهموقتبیرجندروزگذشتهدرآخریننمازجمعهسال 96بهفرارسیدن
بهار طبیعت و سال نو اشاره کرد و گفت :ملت ایران رسم پسندیده ای برای این
ایام دارند و آن خانه تکانی است که باید به مثابه این عمل خانه دل های خود را
هم بتکانیم و غم ها ،کینه ها و دشمنی ها را دور بریزیم.
حجت االسالم والمسلمین «مختاری» افزود :مهم ترین نیاز امروز ما در جامعه
تفقه در دین است تا انسان ها مثل گرگ هم را ندرند و برای این که به آدمیت
برسیم باید به معارف ناب اسالمی برسیم .
امام جمعه موقت بیرجند با تاکید بر این که سال 96در عرصه داخلی سالی برای
حماسه حضور مردم در حمایت از آرمان های انقالب و نظام بود  ،اضافه کرد:
امسال مردم ما در انتخابات حضور  73درصدی داشتند و از طرفی هم فتنه کور
استکبار جهانی را خاموش کردند و در  22بهمن نیز دشمنان را با حضور خود
در میدان نا امید کردند.
به گفته وی سال  96برای ما سالی همراه با کامیابی ها و ناکامی هایی بود و باید
مسئوالن نظام از حوادث شیرین درس و از حوادث تلخ عبرت بگیرند .
وی بر این نکته تاکید کرد که مسئوالن و دولتمردان نباید در پایبندی به آرمان
های انقالب از توده های مردم عقب بمانند چرا که مسئوالن سر سفره شهدا و
انقالب روزی می خورند  .حجت االسالم والمسلمین «مختاری» تصریح کرد:
این ملت با ایمان خود انقالب کرد و رژیم ظالم و تا دندان مسلح را از کشور بیرون
کرد پس چگونه نخواهد توانست مشکالت اقتصادی خود را حل کند.
وی گفت :در عرصه بین الملل هم سال  96شیرینی هایی داشت و مهم ترین آن
شکست داعش با همکاری کشورهای منطقه بود و در واقع با این کار ما نه تنها
داعش بلکه آمریکا  ،اسرائیل و آل سعود را شکست دادیم و این عمق نفوذ ایران
در منطقه را نشان می دهد اما ترامپ نمی داند که این از اقتدار ایران است.
حجت االسالم والمسلمین «مختاری» همچنین به تلخی های سال  96هم
اشاره کرد و گفت :این سال زلزله کرمانشاه  ،حادثه نفتکش سانچی و سقوط
هواپیمای آسمان در یاسوج از مهم ترین رخدادها بود که باید مسئوالن از این
حوادث عبرت بگیرند و کاری کنند که دیگر چنین حوادثی رخ ندهد.
وی با بیان این که ایران در عرصه بین الملل به خصوص در برجام حسن نیت خود
را نشان داد افزود  :دولت آمریکا می خواهد به بهانه های مختلف از این توافق
نامه خارج شود اما در این بین ملت ایران هرگز اجازه تجدید نظر در برجام و یا
امضای برجامی دیگر را به این دولت و یا دولت های بعدی نخواهد داد.

