باسمه تعالي
((برگ گسارش ًوبز جوؼِ))
ًبم ضْرستبى :طبس ًبم ضْر:طبس ًبم خطيب  :حجه السالم والمسلمين حاج آقاي محمدي(امام جمعه محترم) تبريخ97/05/19:
سخٌراى قبل از خطبِ ّب :حجه االسالم والمسلمين صلح دوست هَضَع سخٌراًي  :ثيبى احكبم زهبى خطبِ ّب 40:دقيقِ
تؼذاد ًوبز گساراى (برادر)ً1150:فر

تؼذاد ًوبز گساراى (خَاّر )ً950 :فر

رٍيذاد ّبي احتوبلي :راّپيوبيي:

تجوغ:

تؼذاد جَاًبى ً400:فر

ضؼبردّي:

پخص اطالػيِ:

*اّن هطبلب هطرٍحِ در خطبِ ّبي ًوبز جوؼِ (سيبسي،اجتوبػي،فرٌّگي) (اًتقبد از ػولكرد اضخبص يب دستگب ُ ّبي
.

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

خطبِ اٍل:
اثتذا خَدم ٍ سپس ضوب ثٌذگبى خَة خذا را سفبرش هيكٌن ثِ يبد خذا ٍ تمَاي الْي  .ثذاًيذ خذا يبر اًسبى ّبي ثبتمَاست .دراداهِ ثحث ّبي گذضتِ در
هيجبضذ
.
خصَظ ضبدي كزدى ثَددر اداهِ ّويي ثحث يك داًطوٌذي ّست در علَم كبرّبي ارسضوٌذي اًجبم دادُ ًبم ايطبى جٌبة آلبي ارسطَ
ايطبى هيفزمايٌذ اًسبى ّب در ضبدي سِ دستِ اًذ:يك دستِ افزاد ثي ثٌذٍثبر جبهعِ ّستٌذدستِ دٍم افزاد هَفك جبهعِ ّستٌذ عولكزد هَفك ٍ ٍظيفِ
دارًذثِ عبلجتص هي اًذيطذ.
.
ضٌبسي را ثِ هعٌبي ضبدي هيذاًٌذ.دستِ سَم كِ كوبل يبفتِ تزًذ داًطوٌذاًي ّستٌذ كِ سًذگي هتفكزاًِ
خطبِ دٍم:
حجت االسالم ٍالوسلويي هحوذرضب هحوذي در خطجِ دٍم ًوبس جوعِ طجس فزهَدًذ :جٌگ التصبدي تَطئِ دضوي است ٍ اٍ هيخَاّذ ثِ ّز طزيمي ثِ
ًظبم هب ضزثِ ثشًذ اهب ثبيذ هب ثجيٌين كِ ٍظيفِ هب در لجبل آى چيستٍ .لتي در گلَگبُ ثبًك هزكشي،هعبٍى ثبًك هزكشي جشٍ عَاهل ايي ٍضعيت ضٌبختِ
هيضَد هعلَم است كِ ايي هطكالت ثزاي هزدم پيص هيآيذ .اهيذٍارين ثب اخاللگزاى التصبدي ثزخَرد اًجبم ضَد ٍ در ايي ٍضعيت لَاي سِ گبًِ ثزاي
رٍحي جْبدي ٍ اًمالثي ،خذهتگشاري ثي هٌت ،هجبرسُ ثب فسبد ،هجبرسُ ثب
ُ
حل هطكالت هزدم ثبيذ ثِ اًذيطِ ّبي ًبة اهبم ٍ همبم هعظن رّجزي ثبسگزدًذ.

فمز ٍ اضزافيگزي ،داضتي سعِ صذر ،گَش ضٌَا داضتي ٍ هسئَليت پذيزي را اس جولِ هَاردياست كِ يك هذيز در ضزايط كًٌَي ثبيذ داضتِ ثبضذ.
كبرهٌذاى ٍ هسئَليي در ردُ ّبي هختلف اگز عبفيت طلت ثبضٌذ ًويتَاًٌذ هطكالت هزدم را حل كٌٌذ ٍ ثعضي هسئَليي اس دٍلت فمط حمَق گزفتي را
ثبي لَي عول كٌذ اهب هتبسفبًِ درجبّبيي هجلس الثيگزي ّبيي
هيضٌبسٌذ .اهبم جوعِ طجس ثب اًتمبد اس ًوبيٌذگبى هجلس ضَراي اسالهي افشٍدًذ :هجلس د
هيكٌٌذ .تب هَضَع استيضبح يب سَال هطزح هيضَد،ضت ادارُ كلي ٍعذُ ايپزٍصُ اي ثِ يك ًوبيٌذُ هيذٌّذتب رأي خَد را پس ثگيزد .ايي هجلس هجلسي

ًيست كِ ثتَاًذ در همبثل هطكالت همبٍهت ،رسيذگي ٍ هذيزيت كٌذ.

تَجِ :ضبيستِ است برگ گسارش ّر ّفتِ تكويل ٍحذاكثر تب ضٌبِ بِ
دفتر استبى ارسبل گردد.

تٌظين كٌٌذُ:حسي هحوذيبى هسئَل دفتر اهبم جوؼِ ضْرستبى طبس

اهضبء:

