فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 97/5/12مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

330

210

120

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

15

17

مدت کل مراسم
نماز جمعه
60

کیفیت خطبه ها
خیلی خوب

 -1سخنران پیش از خطبه و چكیدهای از سخنرانی:
 -2حوادث و جریانهای مهم سیاسی منطقه در این هفته:

 -3تعداد جلسات ستاد در این هفته با قید تاریخ و اعضای شرکتکننده و چكیده تصمیمات:یک جلسه در مورخه 97/5/12برگزار شد.
نام و نام خانوادگی عبدالرحیم محمودی

تاریخ جمعه 97/05/12عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی
خطبه اول:برخی از پیامدهای دروغ-1محرومیت از هدایت الهی در سوره مبارکه زمر آیه3میخوانیم خداوند
دروغگوی ناسپاس را هدایت نمی کند-2سلب توفیق از رسیدن به برخی مقام ها رسول خدا (ص) میفرمایند:دروغگو
در زمره صدیقان وشهیدان در نمی آید -3محرومیت از رزق و روزی ،امام صادق (ع) میفرمایند:انسان دروغی می
گوید در نتیجه از نماز شب محروم می شود وقتی از نماز شب محروم شد از روزی گسترده که اثر نماز شب است
محروم می ماند رسول خدا(ص)فرمودند :دروغ روزی را کم می کند -4بی یار ویاور شدن :دروغ آنقدر انسان را
بی اعتبار می کند که دیگران از همكاری وتعامل با او دست می کشند گرچه در میان مردم زندگی می کند ولی تنها و
بی یار و یاور است -5دروغگو ایمان ندارد.
خطبه دوم :برخی از مطالبات مردم-1امروز مطالبه مردم از دولت و دیگر دستگاه های نظام اسالمی آنست که اگر
وزیر ومدیری در سال های اخیر نتوانسته کارنامه خوب ومورد قبولی داشته باشد بدون کمترین اغماض نیروی با
انگیزه ،انقالبی ومتخصص جایگزین او شود دولتمردان باید با بستن گلوگاه های فساد را در دولت اعم از بانک ها
،گمرکات  ،بنادر ،مناطق آزاد  ،مراکز ثبت سفارش  ،تخصیص ارز با نظارت و کنترل جدی جلوی فساد را بگیرند-3
ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت -4باور داشتن به ظرفیت ها ی داخلی واستفاده از سرمایه های کشور -5
صادقانه ومستقیم با مرم سخن گفتن 14 .مرداد روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی است صدور اعالمیه حقوق بشر
و تایید آن در کنفرانس اسالمی حل مشكل نمی کند امروز باید با حاکمان ناقض حقوق بشر مثل آمریكا و انگلیس
واسرائیل و رژیم سعودی برخورد جدی شود و از حقوق مردم فلسطین ،یمن،بحرین،ودیگر مظلومان دفاع شود .از
استاندار محترم میخواهیم دستوری صادر کنند با احداث دفاتر و ادارات در شهر برخی از مشكالت مردم حل شود .

