باسمه تعالي
((برگ گسارش ًوبز جوعِ))
ًبم ضْرستبى :طبس ًبم ضْر:طبس ًبم خطيب  :حجه السالم يالمسلميه حاج آقاي محمدي امام جمعه محترم طبستبريخ97/07/13:
سخٌراى قبل از خطبِ ّب :جىاب سرهىگ عليپًر فرماودهي وير يي اوتظامي شهرستان طبس زهبى خطبِ ّب :
تعذاد ًوبز گساراى (برادر)ً1900:فر

تعذاد ًوبز گساراى (خَاّر)ً1700 :فر

رٍيذاد ّبي احتوبلي :راّپيوبيي:

تجوع:

تعذاد جَاًبى ً700:فر

ضعبردّي:

پخص اطالعيِ:

*اّن هطبلب هطرٍحِ در خطبِ ّبي ًوبز جوعِ (سيبسي،اجتوبعي،فرٌّگي) (اًتقبد از عولكرد اضخبص يب دستگب ُ ّبي
.

دٍلتي،پيگيري هطبلببت هردهي،تقذير از فعبليت ّبي سبزًذُ افراديب دستگبُ ّبي اجرايي ٍ )...

خطبِ اٍل:
جٌبة حجِ االسالم ٍ الوسلويي هحوذي اهبم جوعِ هحتشم طجس دساثتذا خَد ٍ هَهٌيي سا ثِ تقَاي الْي سفبسش ًوَدًذ.ايطبى فشهَدًذ :علي عليِ السالم
كليذ هحكن ٍ استَاسي است ثشاي صًذگي اًسبًْب ٍرخيشُ اي است ثشاي عبلن پس اصهشگ.يكي اص هَضَعبتي كِ دسحبدثِ عبضَسا ثشاي ضيعيبى ٍدٍستذاساى
اهبم حسيي عليِ السالم ثبيذ هَسد تَجِ قشاس ثگيشدپيبهْبي عبضَسا است ٍ كشثالي اهبم حسييعليِ السالم كِ دسس ّبيي سا ثشاي تبسيخ ثطشيت دسآى
دٍساى اسائِ كشدًذ.كِ ثشاي جبهعِ ثسيبس هفيذ ٍ الصم است.يكي اص آى دسس ّب ايوبى ثِ ّذف است...
خطبِ دٍم:
ًذ  :هحكَم ضذى آهشيكب دس دادگبُ الِّ ثشگ ثشًذُ ٍ صسيٌي ثشاي اًقالة اسالهي ٍ يک ضكست هفتضحبًِ ثشاي آهشيكبي
اهبم جوعِ هحتشم طجس گفت
هكبس ٍ جٌبيتكبس ثَد .ساي دادگبُ الِّ كِ آهشيكب سا هحكَم كشد ٍ حق سا ثِ ايشاى داد خجش خَثي است ٍ هوكي است عوليبتي ًيض ًطَد ٍلي ّويي كِ
آهشيكبيي كِ خَد سا كذخذاي دّكذُ جْبًي هيذاًذ ٍ دادگبُ الِّ كِ ثِ ًَعي صيش هجوَعِ آًْبست آًقذس ضجبعت داضت كِ آهشيكب سا هحكَم كٌذ ثشگ
ثشًذُ ٍ صسيٌي ثشاي اًقالة اسالهي ٍ يک ضكست هفتضحبًِ ثشاي آهشيكبي هكبس ٍ جٌبيتكبس ثَد .خطيت ًوبصجوعِ طجس دس ثخص ديگشي اص سخٌبى خَد
ثب اضبسُ ثِ سٍص جْبًي كَدک ثيبى كشدًذ :پذساى ٍ هبدساى ثِ ثچِ ّبي خَد تَجِ كٌٌذ ٍ تشثيت اّل ثيت سا الگَ قشاس دّيذ .اص سٍص جْبًي كَدک غبفل
ًطَين ٍ فقط ثب يک اسن ٍ ثٌش ثش دس ٍ ديَاس ثشخي اص اداسات ثِ ساحتي اص كٌبس آى ًگزسين .اهشٍص دضوي هيخَاّذ كَدک هب سا اص ديي ،اسصش ّبي آى
ًذ :
ٍهكتت قشآًي جذا كٌذ كِ ٍظيفِ ٍالذيي ٍ هذسسِ است كِ دقت كٌٌذ.اهبم جوعِ هحتشم طجس ثِ تعذيل قيوت اسص ٍ سكِ دس ثبصاس اضبسُ كشدًذٍ گفت
ٍضعيت ثسيبس ًبٌّجبس ٍ قيوت ّب كبهال كبرة ثِ ٍجَد آهذُ ثَد كِ ًبضي اص سَهذيشيت ثشخي هسئَليي اقتصبدي دس دٍلت ثَد كِ تَاًوٌذي الصم سا يب
ًذاضتٌذ يب غفلت كشدًذ ٍ ثِ هَقع اقذام ًكشدًذ.يک ٍضعيت ًگشاى كٌٌذُ اي ثش فضبي جبهعِ پيص آهذُ ثَد ٍ هشدم خَيطتٌذاسي كشدًذ ٍ صجشٍحَصلِ
ثِ خشج دادًذ ٍ قيوت ّبي اسص ٍ سكِ تعذيل ضذ ٍ فشٍكص پيذا كشد ٍ اهيذٍاسين ثتَاًٌذ آى سا ثِ يک قيوت ٍاقعي ثشسبًٌذ.ايطبى ثِ هٌبسجت ّبي
سبلشٍص ٍسٍد اسشاي اّل ثيت ثِ ضبم ،سبلشٍص تٌفيز حكن هقبم هعظن سّجشي ٍ ديذاس ثبضكَُ ثسيجيبى ثب سّجش هعظن اًقالة دس سٍص گزضتِ اضبسُ كشدًذ.
تَجِ :ضبيستِ است برگ گسارش ّر ّفتِ تكويل ٍحذاكثر تب ضٌبِ بِ

تٌظين كٌٌذُ:حسي هحوذيبى هسئَل دفتر اهبم جوعِ ضْرستبى طبس

دفتر استبى ارسبل گردد.

اهضبء:

