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 خطبه اول
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره 
و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی 

 سّیما بقیة الله فی االرضین.محّمد و علی آله االطیبین االطهرین وال 

 توصیه به تقوا
ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ه  1«ُمْسِلُموَن  وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  و مالزمة أمره و مجانبة نهیه ِعَباَد اللَّ

استغفار  ماه بندگی و ،دران و خواهران گرامی، نمازگزاران عزیز و خودم را در اولین جمعه سال و ماه رجباهمه شما بر
کنم. امیدوارم ذکر و شکر خداوند و کسب تقوا در همه شئون و احوال زندگی و پارسایی سفارش و دعوت میبه 

 فرماید.ببری شایسته از خویش عنایت و کرامت خداوند ما را مشمول ِنَعم مادی و معنوی خود بگرداند و توفیق فرمان

 تبیین ارکان استغفار
بیعی . امسال آغاز بهار و سال طکنیممیخدا تقدیم  سویبهستغفار و بازگشت پیرامون ا در خطبه اول فرازها و نکاتی

، اول به یک معنا ،با آغاز ماه مبارک رجب هم زمان شده است و ماه مبارک رجب در تقویم اهل معنا و اولیای الهی
با شروع ماه  اندردهآنچه از روایات استفاده ک بر اساسو معنا  دلاهلو علمای اخالق  سال معنوی و روحی است. 

 و کردندمیطراحی  خویشپیشرفت و تعالی اخالق  ،تهذیب نفسخاص برای خودسازی،  ایبرنامهجب مبارک ر
و مدارج عبودیت و رفتن  هاقلهدر حقیقت ماه رجب سرآغاز یک شروع و پیمایش به سمت خداوند  و پیش رفتن در 

ارزش دارد و موقعیت مهمی برای خودسازی و اصالح نفس  ذاتا   به سمت ماه شعبان و ماه رمضان است. ماه رجب
برای وصول به آن  ایمقدمهبرای رسیدن به ماه شعبان و هر دو ماه  ایپلهو  مقدمهاست و در عین حال ماه رجب 
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 و در اخبار و روایات در مفاتیح مالحظه رگالهی یعنی ماه شریف رمضان است. ا بدیلبیفرصت بسیار مغتنم و 
در ماه شعبان و  . است مناجات و اعمال فراوانی آمده ، دعا،نماز ، ورد،ذکر ،که در ماه رجب بینیدمیتجو کنید جس

 اعمال فراوانی تدارک دیده شده است. طورهمینماه رمضان هم 
 تاستغفار است. گویا یک نخ تسبیحی اس ،ن خطوط ثابتکه یکی از آ وجود دارد هاماهاین  اما چند خط ثابت در

 هاماهاما در این  ،سال است و همه هاماهوجوه مشترک این  ان و رمضان استمرار دارد و یکی ازکه در رجب و شعب
 هایقالبو  هاشکلماه رجب در در  کنیدمیمالحظه  .آن توبه و استغفار است ت کهقرار گرفته اس تأکیدمورد 

فاتیح و ممختلفی که در  هایشکلو  هاصیغهبا ، هزار بار بار هفتاد ،گوناگون به استغفار توصیه شده است صدبار
 شده است.  تأکیدبرای استغفار و طلب مغفرت و بخشش  کتب دعایی 

 عماه استغفار و توبه و تضّر  ،خطبه اول اولین جمعه ماه رجب غفار مطالب مفصلی وجود دارد که دردر رابطه با است
 :کنممیعرض 

 قالب لفظی ذکر و استغفار
. شودیمنکته اول این است که استغفار مثل بسیاری از اذکار شکل و قالبی دارد که لفظی است و بر زبان جاری 

. ذکر زبانی اگر است یک ذکر زبانی شودمیزبان جاری  بر که هاییشکلگفتن و اتوب علیه گفتن و سایر  استغفرالله
  باز آثاری دارد.پشتوانه قوی هم نداشته باشد 

 باطنی ذکر و استغفارالیه 
عالوه بر مرحله ظاهری که الیه رویی آن است الیه استغفار هم  .تسا، روحی و قلبی آن عد ملکوتیبُ  ،ذکر تحقیق

 و حال  و علم  عبارت است از: که الیه قلبی و دل ذاکر است. مستحضرید که توبه و استغفار قلبی  دارد تریعمیق
 قول  و فعل  

د که در با سه شرط دیگر همراه باش یقی این است که این الیه زبانیاستغفار است. استغفار حقاین چهار رکن توبه و 
ا خواهیم گفت چه آثاری دارد و نورش در دنی بعدا  پس استغفار واقعی که  .شودمیاین صورت استغفار  و توبه واقعی 

 در شب ماه رجب . اگر شما بخواهیدتتشکیل شده اس الذکرفوقاز چهار عنصر   افکندمیو آخرت بر انسان سایه 
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که این  اگر قرار بگذاریدو در مدارج توبه و استغفار پیش روید  یدبخواهاگر  ،و شعبان و رمضان سیر و سلوک کنید
 این چهار رکن را دارد: که است واقعی ماه را ماه نورانی کنید پایه آن استغفار و طلب آمرزش

 الف.علم
مبتال  یهایضعفتی باید حرکت کنیم و به چه چه سم و به ایمشدهبرای چه چیزی خلق علم یعنی باید بدانیم که  

خود توجه  یهاضعف و خدا به انسانی که .در ریل استغفار قرار بگیریم توانیممیوقت  را بدانیم آن هاایناگر  .هستیم
که  شودیماستغفار و این ریل اساسی وقتی تنظیم  . این شاهراه در ریل استغفار قرار ندارد اصال  نکند چنین شخصی 

گاهیبا  گاهی. و شناخت روی آن ریل و در آن صراط قرار بگیریم آ خالق هستی و وظایفمان را  هم یعنی هستی و آ
 بنابراین .مبتال هستیمبا کم و زیادش و با اشکال مختلف همه هم  ،نگاه کنیم . بعد هم به درون مبتالی خودبشناسیم

 شویمیو پا  نشینیمیکه  ایجلسههر روز استغفار کن و هر : فرمایندمیلذا  شودمیتمام ن باریکار هم با استغف
بلند شدن  موقع رفتندمیاین بود که وقتی به مجلسی  (ص) مصطفیرسول الهی محمد  . سنت همیشگیاستغفار کن

با  نشینیمه به خاطر( مجلس عبادت است اما گویا ص)مجلس پیامبر  کهاینبا  کردندمیبیست و پنج بار استغفار 
  .زدمیرا کنار  هاآنکه با استغفار  شدمی ایجاد هاییپردهو  هاحجاباهل دنیا 
 .کندمیو آینه قلب را برای دریافت انوار الهی آماده  کندمی جان را مصفی استغفار

اگر  دشویمی؟! ای کسانی که آماده سیر و سلوک و اعتکاف گیریممیکی ما در ریل استغفار قرار  ،ای رجبیون 
گاهیکه این ماه، برای شما یک ماه نورانی شود گام اول استغفار و قدم اول استغفار علم  و  خواهیدمی  .است آ

. دکنمی ش را مداواو نه خود  رودمیتا نفهمد که مریض است نه پیش دکتر  آدم .چه ابتالئاتی داریم بفهمیم که
روحی ما را در  هایمرضو  هاآلودگیکه مریض هستیم و انواع  دانیمنمی هاوقتمشکل ما این است که خیلی از 

گاهیخود  هایضعفبه این  این مرحلهلذا در  است و ما غافل هستیم. برگرفته  .پیدا کن آ

 ب. حالت و وصف روحی
یدا پبه دنبال علم  غالبا  که یک وصف روحی و روانی است و  خواهدمییک حال  ،صرف این دانستن هم کافی نیست 

 باشد.حالتی پدید بیاید که حاُل ندٍم  آدمعلم باید چنان زالل و شفاف باشد که در  .شودمی
  .فریاد کند. زبان او نه بلکه دل وی پشیمانی را و پشیمانم امماندهعقبکه  قدرهمین
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 کند که غیر از علم و ماندگیعقب ندامت است. احساس و توبه همین حال. اساس استغفار این حال او ارزش دارد
 .کندمیرا متضرع  آدمو روح  آورددرمیرا به حرکت  هاآدماین احساس  .استاز آن  ترشریف
 یمانی و انابه است.که اصل و اساس استغفار همین حالت پش گویندمیاهل دقت و دل از بعضی 

 .استآن دو رکن بعدی هم نتایجش 

 ج. فعل و عمل
 خواهدمیآدمی که  .است هو روایات ما آمد البالغهنهجکه در  ،سومین رکن هم فعل و کار است یعنی جبران عملی 

اگر حق کسی را خورد ه است   ؛و زکات مالش را بدهد خمسو حقوق مادی الهی را ادا نکرده است باید  استغفار کند
. این جبران عملی سومین رکن اگر حق خانواده و همسایه را تضییع کرده است آن را جبران کند و به او بازگرداند

 است.

 د. قول و قالب لفظی
 ین استغفار واقعآمده از این درخت تنومند آبر استغفراللهاین  .استغفرالله گفتن است چهارمین رکن هم قول و

گاهیمتشکل از این چهار رکن است که ریشه و اساس آن علم و  ،استغفار. این درخت تنومند شودمی اقه است و س آ
 .استغفار جبران عملی و به زبان جاری شدن شودمیآن احساس پشیمانی داشتن و شاخ و برگ آن 

ای همه کسانی که  !ماه رجب آغاز سه ماه شریف است و پیمودن این مسیر استغفار است. برادران و خواهران
که چهار پایه  کنید سلوک الی الله داشته باشید باید از استغفار شروعدر مسیر معنوی قرار گرفته  هستید مندعالقه

 أثیرتانسان تحت اخالق و رفتار  ،سیاست ، معنویت،اداره ،خانهکار،  حتما  در خانه شما وارد شود  دارد. اگر استغفار
 . گیردمیر ارمعنوی این روح ق

روح مستغفر یعنی روحی که هر روز و هر لحظه در  .بلکه یک هویت روحی و شخصیت استاستغفار لقلقه نیست 
یک ویژگی عمیق روحی است که ما باید در  ؛استغفار یک فرهنگ است .کندمی سلوک سیر واین مدارج چهارگانه 

م که یاتی را نوشته بود. آیات و روادهدمیقرار  تأثیردنیا و آخرت را تحت  آمداگر استغفار  .این مسیر حرکت کنیم
 .دیگر فرصت نیست بیان کنم
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 استغفار و انابه جمعی سازیفرهنگلزوم 
 و روح استغفار داردموقع مواجه شدن با منکر، جامعه وقتی دید که و شد  ایجامعهفرهنگ  ،اگر استغفار فردی 

. ودشمیسعادتمند  ایجامعهچنین   دهدمیوجود دارد استغفار او را تکان  و نیازمندیفقیر  مشکلی ودید  کهآنگاه
ه ت برد و جامعه بنشاند تا آن همه برکات از این درخدر عمق جان ف خواهدمیاستغفار هویت اصیل است که اسالم 

 بار بنشیند.

ْعُکْم َمتاعا  َحَسنا  ِإلی» ُکْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِه ُیَمتِّ ِن اْسَتْغِفُروا َربَّ
َ
ی َو  َو أ َجٍل ُمَسمًّ

َ
گ اگر این فرهن 2«ُیْؤِت ُکلَّ ذي َفْضٍل َفْضَلهُ  أ

 هابیخوکه در دنیا هم  فرمایدمیبران عملی و زبان مستغفرانه پدید آمد خداوند استغفار و بازنگری در خویش و ج
ُکْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِه یُ : »بارانیممیبر شما باران  ؛شودمیارزانی  ماَء َعَلْیُکْم ِمْدرارا  َو َیزِ َو یا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَّ ْدُکْم ْرِسِل السَّ
ة  ِإلی ِتُکم ُقوَّ   .کندمیخداوند توان شما را زیاد و  3«ُقوَّ

و آخرت او نورانی و تابناک  شودمی مندبهرهاست که در دنیا  ایجامعه ،جامعه مستغفر جامعه مستحکم است
 .شودمی

این ماه  معنوی هایفرصتایام البیض و  آمادگیحقیقی در این ماه رجب و  استغفار و خدایا به ما توفیق توبه واقعی
 مغفرت و عنایت خودت قرار بده. را عنایت و کرامت بفرما و همه ما را مورد

َك َواْنَحْر  ِإنَّ  ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

َ
 4َشاِنَئَك ُهَو اْْل

 
 
 

  

                                            
 3سوره هود، آیه  - 2
 52همان، آیه  - 3

 . سوره کوثر4
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 خطبه دوم

الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارء الخالئق اجمعین بسم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
ثم صالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی 

المسلمین علی بن الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة 
الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد 
و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین 

 مین صلوات الله علیهم اجمعین.و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العال

 توصیه به تقوا
ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ه  5«ُمْسِلُموَن  وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  و مالزمة أمره و مجانبة نهیه ِعباَد اللَّ

ماه رجب و تضرع در پیشگاه خدا سفارش  افزایجانباز هم در این جمعه اول ماه رجب به تداوم ذکرها و استغفار 
بفرما  در این ماه شریف پایانتبیم ما را مشمول عنایات و برکات شویمیمتوسل  به تو . خدایا ما بندگان عاجزکنممی

 .ی پیش رو عنایت و کرامت بفرماهاماهناب این ماه و  هایفرصتی از مندبهرهو به ما توفیق 

 ها:مناسبت
 کنم:اختصار تقدیم محضر شریفتان میها و موضوعاتی را بهمناسبت

 تبریک میالد امام جواد )ع( .0
 .کنممیرا تبریک و تهنیت عرض  میالد امام جواد )ع(
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 تبریک آغاز سال نو و فرارسیدن ماه رجب .1
 دارجمنبه همه برادران و خواهران  و فرارسیدن بهار بندگی و عبودیت خداوند و ماه شریف رجب راو نو  جدیدسال 

 . کنممیتبریک و تهنیت عرض 
نان مهما به  همچنین .کمی طول بکشدقبل  هایخطبهعرایض برخالف چون شاید  کنممیعذرخواهی پیشاپیش  

 .توفیق داریم آرزویو  کنیممیعرض  آمدخوشو  خیرمقدمنوروزی 

 نکاتی در باب سخنان ارزشمند رهبری عظیم الشان .0
سخنرانی رهبری عظیم الشان انقالب اسالمی در مشهد مقدس و سخنرانی تحویل سال معظم له حاوی نکات 

 :کنممیاشاره  هاآناز  هاییگوشهوجود دارد  که به  ایارزنده، راهگشا، مهم و بسیار راهبردینغض، 
 .مورد توجه قرار بگیرد است که باید ایوظیفهشعار سال  قطعا  

مستحضرید که در طول این  .است 97و راهبردی در سال  محور اول عرایض من گذری کوتاه بر این شعار بلند
بر اشتغال و  عد اقتصادی دارد و در سال جارییک بُ  که از سوی معظم له مشخص شده است شعارهایی هاسال

 مطالب مهمی است.  دهندهنشانکه شده است  تأکید یرانیو احمایت از کاالی تولید شده در داخل کشور 
 :کنممیچند نکته را عرض  بارهدراین

 اقتصاد جبهه مقدم مبارزه .0
 هندهدنشان ،و برگزیدن شعار سال از میان مفاهیم اقتصادی اخیر هایسالتمرکز بر مقوله اقتصاد در طول 

این است که عالوه بر آن ارزش  دهندهنشان  همچنین. دیگر است هایپیروزیاین است که اقتصاد مقدمه 
انگشت  ،هم بر همین اهرم و متکی بر مردم است دشمن زادرون ،فعال ،پویا ،مقاومتی ذاتی که در اقتصاد

ست ، شکنحای مختلفاشکال و ا که به دانیممیح همه به شکل بسیار واض و شک نکنید .گذاشته است
  .شجاع و انقالبی خواسته دشمن ملت و انقالب است اقتصادی ایران مقاوم،

ایران و جهان گشوده  سویبهآن همه عرصه و آفاق نو  و انقالبی که آن همه خیر و برکت به بار آورده است
 جنگ، شعب ابیطالب، فشارهای اقتصادی ،هاتحریم .قرار گرفته است طالبابیاست امروز در شعب 

در اد اقتص . مقولهاحزاب و محاصره بسیار گسترده از سوی مستکبران عالم در برابر انقالب اسالمی است
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و شمشیری در دست دشمن برای از پا  مهم در ذات خود نیست بلکه ابزاریک بحث  حال حاضر، فقط
 شده است  و وظیفه ملت، دولت و مسئوالن تأکیدبر اقتصاد دلیل  به همین .درآوردن ملتی بزرگ و مقاوم است

 نه سنگین است. یدر این زم
ی اقتصاد مقاومت .حوری در منظومه اقتصاد مقاومتی استماستقالل در کاالی ایرانی یک عنصر کلیدی و 

یت ماحو این نظریه اضالعی دارد که یک ضلع مهم آن  یک تئوری و نظریه برای شکوفایی ملت و کشور است
 از کاالی تولید شده داخلی است.

 ابعاد حمایت از کاالی داخلی .1
 :کنمیمعرض  وارفهرستکه  کندمیتعیین  هاییگروهحمایت از کاالی داخلی ابعادی دارد و وظایفی را برای 

 کنندگانمصرفالف. 
بنابراین اولین  .فرمودند تأکیدجوانان و طبقات گوناگون مردم  رهبری هم بر مسئولیت آحاد مردم، 

ر دکار مردم این است که  .مردم و طبقات گوناگون ملت است فرهنگ حمایت از کاالی ایرانی،مخاطب 
با این خرید ند تا رواخلی دارد به سمت کاالهای داخلی بکه مشابه دموارد خرید و مصرف در کاالهایی 

د اهم شود. تا آنجایی که امکان دارداخلی فر تولیدکنندگانرای صنعت گران و بازار پررونقی ب ،و مصرف
و خدا کاالی داخلی مصرف کنیم. کشور  ، انقالب،انخودم به خاطر ،ترپاییناستاندارد  هایمعادلولو با 

استفاده از کاالی ایرانی که هنر  ،کاالی خارجیمعلوم است که در صورت تساوی سطح کاالی داخلی با 
بگوییم این است که ابزار، کاالها و برندهای  خاص  تأسفو باید با  شودمیاهی پیدا گ کهاین، نیست

ه ب باید مهم است این است که آنچه. آورندمی هاآنرو به  پرستیژشان به خاطر ایعدهو پرستیژ دارد 
 خود برویم. کشور رونق بخشیدن به بازار سمت

 تولیدکنندگانب. 
  :چند چیز است تولیدکنندگان وظیفه 

کیفیت کاال را باالتر ببرند نه اینکه استقبال مردم از کاالی ایرانی باعث افزایش کیفیت کاال:  .0
 ه کیفیت کاالها را پایین بیاورند؛این شود ک
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 ؛در قیمت رعایت کنندمراعات قیمت کاال:  .1
ان ما باید به سمت تولید و ساخت ران و کارآفرینصنعت گ تولید کاالهای استراتژیک: .0

فکر جوال . کنند گذاریهدف شوندنمیکه در داخل تولید  حساس و استراتژیککاالهای 
 نو را به روی هایعرصهجوانان و صنعت گران ما باید خالقیت داشته باشد و ، دانشگاهیان

 و هم جایگزین آن کاالهای خارجی گردد. ل ایجاد شودتولید داخلی باز کند تا هم اشتغا
تاژی نما در خیلی از موارد مو :تولیدات پایه سویبهرفتن  داخلی و تکمیل زنجیره تولیدات .4

ن باید بخشی از مواد کاالهایی . همین اآلحساس و پایه ضعف داریم هستیم. در کاالهای
باید از خارج  هاکارخانهبخشی از قطعات  .از خارج وارد شود شودمیکه در میبد تولید 

ی بلند علمی را هاقلهو ردند کرا فتح  ایهستهملت و جوانان بزرگی که صنعت  .بیاید
همه  آن وو تولید مواد اصلی  سازیقطعه .صنایع پایه را تقویت کنند توانندمیگشودند 

رون از نفت بیکه در پتروشیمی وجود دارد و  هاییفعالیتو  هاپتروشیمیدر قالب موادی که 
 وظیفه صنعت گران ما است.  آیدمی

 هابانکی، مسئولین و سیستم حمایت هایدستگاهنقش حمایتی ج. 
ین باشد ا هستند سیستم بانکی و هادستگاه، هاوزارتخانه ، استانداری،در فرمانداری مسئوالنباید قرار  

 رفتونبررای گامی ب از کاالی داخلی و خرید آن البته حمایت .که صنعت را از این رکود بیرون بیاورند
ظارت ن .است هابانکبال دیگر دست مسئولین و  .یک بال آن است ،ولی این .باشدمیاز رکود صنعت 

ا آن همه کشور را ب توانمیحجم گردش قاچاق را کنترل کنیم اگر بتوانیم مبارزه با قاچاق که  و بر بازار
دولت هم قول داده است که امیدواریم  گردد. یرهو سرویه  ادارات کرد. مصرف کاالهای داخلی در آباد

 کنند.به آن عمل 

 هاآن حمایت از صنایع و تکمیل  ارزش مالید. 
رزش مالی و یک او نیازمند  اندشدهتکمیل  تقریبا   از صنایعخیلی  .باید تکمیل شود بودجه در گردش در صنایع هم  

کنند و در آخر سال گزارش  ریزیبرنامه این اهداف را باید اول سال .کنندشروع به کار تا  خواهندمیبودجه در گردش 
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یا عملیاتی  ریزیبرنامهدر که  شودمید معلوم ندرصد این راه را طی نکن 73. اگر ایمرسیدهبه فالن مرحله  دهند که
 نیست. موردقبولضعف وجود دارد و کردن آن 

لی در حمایت از کاالی داخراهبردی و قوی  پیوستههمبه. حرکت است موردنیازاین وظایف برای نجات کشور از رکود 
مه تصمیم اگر ه .شندچآسایش بیشتر را ببه بار بنشیند و ملت طعم اشتغال و  یکه اقتصاد مقاومت شودمیموجب 

 یبرا نقشه راهید توانمی ، نکاتی کهکه اشاره کردم ییهمین بندهابرای تحقق بگیریم و دست به دست هم دهیم و 
رونق  ،هایمتحرمقابله با  ،افزایش تولید ،رونق بیشتر، استقاللاین همبستگی  نتیجه باشد.تحقق شعار سال 

تایج شدنی که این ن شودمی داخلی برای تولیدات بیشتر هایسرمایهرونق اشتغال و انباشت  ،جذب سرمایه ،اقتصادی
 .است

 مسئولین و مردم دست به است تا در همین استان و همین شهر ،از مسائل کالن کشوری نظرصرفتوصیه بنده با 
 شدهیینتع این محور اول است که امیدواریم همه به این فرمان و تکلیف .دست هم دهند و این گام بزرگ را بردارند

 توجه کرده عمل کنند. از طرف رهبری معظم،
 .مباحث طوالنی است باید گزیده گویی کنم

 ارائه گزارشی از مسائل شهر .4
 هم وانجام شده است  سال گذشته در میبد اقداماتی است که که اعم از گزارش امکردهیادداشت  ردمو 13حدود  

  :مواردی که باید دنبال شود
ز ا ییهاگزارش. استصورت گرفته در این زمینه کارهای خوبی  :هازیرساختحوزه برق، روشنایی و  .0

 .ماشاره کن هاآناست که فرصت نیست به  بودهبی داده شده است که اقدامات مناسبرق  هایزیرساخت
ورودی و . در روشنایی معابر، ستا منطقه ندوشن و جاهای دیگر اقدامات خوبی شده ،در روستاها

مناسبی جذب  هایبودجهبود اقداماتی انجام شده است و زیادی شده  تأکیدات که شهر هایخروجی
 معابر و اماکن ،هاکوچهدر نمان در سال جدید توسط دوستاامیدواریم این حرکت  .اما کافی نیست ؛شد

 دم دنبال شود.مر موردنیاز
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مخابراتی در کل شهرستان در حد خیلی مناسبی است که از آن  هایزیرساخت تقریبا  : مخابرات .1
 .گذرممی

شنیز . در روستاهای سور، کفتر، آرسیده استدرصد  033گازرسانی به  ینشمولم تقریبا   99 در سال :گاز .0
 .کنیممیاز دوستان و مسئوالن تشکر  .نیز گازرسانی انجام شده است و...

و در منابع و ذخایر هم اقداماتی شده  اندکردهشروع  هاییطرح هابخشبرای بعض : حوزه آب و فاضالب .4
 هایینقصانقبل هم عرض کردم و هفته  .مواجه است شدید ه آب کل استان با بحران، اما در زمیناست
  .دنبال شود 97 شیرین به همه مناطق باید در سال  و رساندن آب داریم

اقداماتی انجام شده  اندیافتهکاهش  هابودجهبا توجه به اینکه در حوزه جاده و راه  حوزه جاده و راه: .5
جاده  .ه استشد آسفالت که به نام رهبری نامیده شده است یاردوگاهجاها مثل گلستان و بعضی  .است
دو بانده  و باید ادامه پیدا کند مقداری انجام شده است 99در سال  است که مهمی جاده ورزنه -میبد 
ی بانده شدن کمربندی شرق گیرد. چند پروژه دیگر و دومطالعه قرار باید مورد  که جاده میبد ندوشن شدن

 .دنبال شود باید 97در است که  هاییاولویت
و جاهای دیگر در حال  بین میبد آهنراه انجام شده است. آهنراه ایستگاهاقداماتی در تکمیل  :آهنراه .9

 که نکته مهمی است. پیگیری است
 در حال حاضر  آنچه. کنیممیتشکر که ت انجام شده اس در مبلمان شهری اقداماتی مبلمان شهری: .7

ما از  .اقداماتی شده است شودمیاز آن تعبیر  مبلمان یا آرایش مناسب زندگی مردم در معابر اصطالحبه
 زخیحادثهمعابر و مناطق  ،هاآسفالت اصالح . اما در تکمیل وکنیممیشهر تشکر  شورایو  شهرداری

بر گردن شهرداری  مردم که درست شده است کلی دیون هاییخیابان. گیرداقداماتی انجام باید  97در 
 باید ادا کنند. است که ماندهباقی

درآمدزایی شهرداری و توجه به قشرهای مستضعف و جلوگیری از سد معبر  هاایندر همه  :حوزه پروانه .8
  .است که باید دنبال شود هاییاولویت
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جهاد کشاورزی اقدامات خوبی انجام داده است و اعتباراتی جذب  زه کشاورزی و مراتع و دامداری:حو .9
 97اقدامات خوبی انجام شده است که در سال  مصرفکمانتقال آب گیاهان دارویی و گیاهان  .اندکرده

 باید به نتیجه برسد. 
 و شروع شده است که دانش آموزان ما در کنکور وپرورشآموزشری در پروژه خیّ  01: وپرورشآموزش .03

انتها عرض  البته نکاتی است که در .تشکر کرد که باید اندآفریدهبسیاری از مسابقات فرهنگی افتخاراتی 
 خواهم کرد.

اقدامات خوبی وجود دارد  هادانشگاهعلیرغم مشکالتی که در بعضی : هادانشگاهحوزه آموزش عالی و  .00
ین حوزه ا ان بیان شده است توجه کنند.به ایشنکاتی که  امیدواریمانجام شده است.  هادانشگاهر بعض د

 هایمسئولیت هاآنگیرد و مسئوالن ی است که نباید مورد غفلت قرار بو محورهای مهم هااولویتاز 
 خطیری دارند.

 ردمشما معرفه و مراسمات گوناگونی که  ،عید فطر ،اعتکاف ،هاراهپیمایی :فرهنگی هایفعالیتحوزه  .01
در موالید و وفیات به وجود آوردید از مفاخر شماست که باید با قوت و قدرت  هاحسینیهدر مساجد و 

 خواهم گفت بعدا  داشتیم که  هاییضعفالبته  .تداوم پیدا کند 97بیشتری در سال 
تی اقدامات خوبی انجام داد و بهزیس: نهادهایی مثل کمیته اماز معلوالن و محرومان و نیازمندان حمایت .00

با درآمدی  در میبد  امگفتهکه بارها  طورهمانوضع ما باید بهتر از این باشد . تداوم پیدا کندباید  که اندداده
 .ی معطل زندگی نمانددکه وجود دارد  نباید نیازمن

د از مردم و بای ه است.و بخشی تکمیل شد هبخشی از صنایع ما پیش رفت :دستیصنایعحوزه صنعت و  .04
عدم سرمایه در گردش متوقف  به خاطرهم  هاآن. اما خیلی از کردحمایت کردند باید تشکر  کسانی که

ی سرامیک و تولیدات داخلمانند زیلو،  دستیصنایع. کنندنمیهستند و بعضی هم روال خودشان را طی 
  .دهیمباید مورد توجه قرار 

ز د آب و اکمبو مانند هاییبحران .در کل استان مواجهه هستیم زیستمحیطما با بحران : زیستمحیط .05
جزو  زیستمحیطاست. مقابله با بحران  زیستمحیطکه در  هاییآالیندهبین رفتن منابع طبیعی و 

 ن توجه کنند.است  که همه صنایع باید به آ هاییاولویت
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قطب مهم گردش گری دینی و ملی ما  ،حائری اللهآیتمنزل : زه گردش گری و آثار تاریخی باستانیوح .09
 که در هاییپروژهطراحی شده و  که هاییموزه طورهمین .باید ادامه پیدا کندت آن ترمیم و مرماست که 

 .این زمینه است
. امیدواریم اندداشتهحضور  هاحوزههمیشه در این حوزه مانند دیگر  رین ماحوزه بهداشت و درمان: خیّ  .07

در  ین مهم راا تقاضا دارم مسئولین .باید توسعه پیدا کندنیز بیمارستان . شود تکمیل ماندهباقی هایپروژه
ی رسیدگ ملحق کنند. همچنینه بیمارستان را بمناطق پیرامونی آن و دهند  قرارخود  هایبرنامهاولویت 

  .دارد ییمارستان که نیاز به عنایت بیشتردر ب هامریضبه مردم و توجه به 
 اشاره مختصری کردم :هادهیاریشهرداری و  .08
 .باید تکمیل شود که انددادهاقدامات خوبی انجام  وزه: در این ححوزه امنیت .09
کافی  است اما انجام شدهی اقدامات زیادی داریم. هرچند هایماندگیعقب: ما حوزه ورزش و جوانان .13

 .مردم هم باید حضور پیدا کنند .باید انجام شود تریجدینیست  و اقدامات 

 نکاتی برای مسئولین استان .5
که با مردم سروکار دارند  هاییآنخودم و ، هااداریبه  وارفهرستاین بخش، نکاتی در پایان 

 کنممیعرض 
ا مردم ب همه توان تالش کنیم با یدباشما  بنده و ،مسئول عزیز : کارمند ورجوعاربابتکریم  .0

 ؛با کرامت و احترام مواجه شویم
 تسهیل مراجعه: باید مراجعات تسهیل و کم شود؛ .1
ل شود منتقفضای مجازی  به پیشرفته: خیلی از این مراجعات باید هایآوریفن کارگیریبه .0

ه مراجع یازی بهن پذیرد تا پیشرفته انجام  هایآوریفناز طریق  مردم خیلی از مراجعات و 
 حضوری نباشد؛

 هایهیئتدر شورای اداری عرض کردم باید : ورزاندیشه هایهیئتلزوم تشکیل  .4
 هکاین خواهیمنمیشود. ما از  ادارات کارهای روتین عادی  فکر تأسیسورز و اتاق اندیشه
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و  ، بهترترناببرای انجام کارهای  تا رودمیانتظار  مسئولینو وظایفشان است. از ادارات 
 کمر همت ببندند؛ شانکارینو تر در حوزه 

یک نگاه طراحی شده  یمانهاپخشادارات و  ردما هنوز هم  :راهبردیبرنامه رویکرد  .5
  .م این نگاه تقویت شودامیدواری .میندار گویمنمی .شده دقیق کم داریم بندیجدول

 وبیشکم هاآسیباین  نباید تعارف کنیم :هااینرشوه و امثال  ،پارتی ،اداریبا فساد زه ارمب .9
نند امنیتی باید توجه کنظارتی و اداره در این مسیر قرار بگیریم. مسئول نباید و وجود دارد 

در ادارات  هاآسیب .قاطعانه برخورد کنند مواجه شدند که هر جا با رشوه و خالف اداری
 کنند. حذفآن را کم کرده و نظارت کنند  واقعا  باید  هادستگاه . لذاوجود دارد وبیشکمما 

ود که وج هاییشکل و هاتعاونی یهبر پافرینی و تولید و اشتغال است که آاز کارحمایت  .7
 .رددا

 دانیممیمهم را ازدواج و نشاط نسل جوان  ،ما اشتغال :به نیازهای جوانان و بانوانعنایت  .8
 .کنیممیهم  یتو حما دانیممی مهمدین و فرهنگ خود  عنوانبهو 

  مساجد هایامهبرنو  یآموزش ،علمی ،مسائل فرهنگیبه توجه   .9
 کردم کهمالحظه . اندکردهبودجه را جذب میلیارد  13در گذشته بیش از  :هاسرمایهذب ج .03

 ییهابودجهو آقای فرماندار لطف کردند و تالش کردند و  اندکردهر کااین بودجه فراتر از 
 .جذب کردند

 زیست و آثار باستانیحیط مبه توجه  .00
مسئولین ما باید  حتما  خطاهای فرهنگی هم داشتیم که  99ما در سال  گی:فرهنمسائل  .01

اهد ش متأسفانه هاجشن یبرگزارو  هافیلمدر ارائه  .قرار نگیرند مسیرتوجه کنند تا در این 
قاطعی  هایقولهم  هاآنمواضع هم اعالم شد و خوب  عبور از بعض خط قرمزها بودیم.

را  هااینانقالبی ما باید و نسل  دانیممیمهم  راجوانان و هنر  ،نشاط ،ورزشما  .دادند
اال هم ح ساکت باشیم. هاکارشکنیاین  در برابر متوانینمی ادر عین حال م .دنتقویت کن
و کارهای  هانارساییشاهد این  97که در سال  خواهیممیو از مسئولین  گوییممیقاطعانه 
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ریم که اودو امی است شریفامت مسلمان و  و مطالبه شهدا واین خواسته  .خالف نباشیم
دیگری پیدا  یهاحرکتدر جبران آن خطاهای گذشته دوستان جدی باشند و نیازی به 

  .کارهایی که نیاز هست انجام دهدنشود و جامعه بتواند با وحدت و انسجام 
دیگر مطالبی  هایفرصتهفته گذشته مطالبی عرض کردم و در مورد مسائل خارجی هم در  .00

 .را عرض خواهم کرد

جه تو  اندرکاراندستو همه  مسئولیندر مورد نکته اخیر همه  کهتقاضایم این است  مخصوصا   
 کار عدالت و گسترش ،رشد ،دابیشا ،نشاط ای سالم و آرام بتوانیمتا در یک فض داشته باشند

فرهنگی و انقالبی ما حفظ  ،مرزهای دینیهم شاهد باشیم و همه را ی ادار هایفعالیتو تعمیق 
 شود.

سئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق ن
ی هاخدایا دلالطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله، 

ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده،  ما را به انوار ایمان روشن بفرما، اعمال
را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه  هاآسیبگناهان ما را ببخش، 

صب را از سر همه مرتفع بفرما، ویژه اسرائیل غامخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و ها، داعشی ها و تروریستشر تکفیری

برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه 
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،و موفق بدارشان آشنا و الهی

یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان 
ا ما را ب یق بهار رحمتت بفرما،ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان که اهل جمعه و جماعت بودند را غر

ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان نواقص خودمان آشنا بفرما، 
 الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با شهدای کربال محشور بفرما.مدافع حرم و مقاومت و بین
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به محضر حضرت ولیعصر )عج( و اجداد طاهرینش و حضرت فاطمه زهرا  درود و سالم ما را در پایان سال
 علیه( ابالغ بفرما، در فرجش تعجیل بفرماالله)سالم

َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ  ُه الصَّ َحد  اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحد  بْسِم اللَّ

َ
ا أ  6ُفو 
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