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گزارش نماز جمعه
شنبه  ۳۰تیر ۷ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۴

نماز جمعه طبس /عکس  :توسلی

امامان جمعه در خطبه های نماز جمعه

مسئوالن با مردم شفاف سخن بگویند

امامان جمعه استان در خطبه های نماز جمعه ضمن تبریک دهه
کرامت و میالد امام رضا (ع) بر بهره گیری از این ایام تاکید کردند
و در ادامه به شرایط فعلی کشور اشاره کردند و گفتند که در این
وضعیت دولت بیش از پیش باید به مردم توجه کند و برای رفع
مشکالت اقتصادی آنان گام بردارد و عالوه بر آن با مردم صریح و
شفاف سخن بگوید .آنان همچنین بر رفع موانع نزدیک تر شدن
مردم به دولتمردان تاکید کردند و برخی سوء مدیریت ها را در ایجاد
مشکل برای مردم موثر دانستند.

• •طبس
• •اهمیت پرداخت زکات
توسلی  -امام جمعه طبس در خطبه های نماز جمعه این شهر

گفت :اگر مردم به صورت شفاف تاثیر پرداخت زکات را ببینند،
بیشتر اعتماد خواهند کرد.
حجت االسالم والمسلمین «محمدی» با تبریک والدت امام رضا
(ع) و با اشاره به این که این پندار که پرداخت زکات موجب کاهش
مال میشود اشتباه است ،افزود  :مردم ما باورمند هستند و ما باید
اهمیت زکات و تاثیر آن را برای مردم تبیین کنیم تا نیازمندان بیشتر
از زکات بهرهمند شوند.
وی با تاکید بر این که نباید منتظر باشیم که مردم خودشان بیایند
و زکات را پرداخت کنند ،گفت :این وظیفه حکومت است که برای
جمعآوری زکات اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه افراد جامعه باید تمام توان خویش را برای عمل
به این فریضه الهی به کار گیرند ،افزود :دنیای آخرت نیاز به توشه
و عمل صالح دارد ،در این راستا مسلمانان متدین دنیا را فرصتی
برای جمعآوری توشه آخرت خود میدانند.

• •نهبندان
• •برکت هجرت امام رضا (ع) به خراسان
مرندی  -امام جمعه نهبندان با اشاره به دهه کرامت گفت :هجرت

امام رضا (ع) به خراسان خیرات و برکات فراوانی داشت  ،دشمن
فکر می کرد اگر امام را از مدینه به خراسان انتقال دهد و زیر نظر
داشته باشد کار تمام می شود اما از جایگاه ایشان نزد مردم اطالع
نداشت و خداوند مکر دشمنان را به خودشان برگرداند.
حجت االسالم والمسلمین خزایی در بخش دیگری از سخنان
خود به خانواده ها توصیه کرد از امکاناتی که در مرکز فنی حرفه ای
فراهم شده است برای فرزندان خود استفاده کنند تا هنگام ورود به

بازار کار مهارت های الزم را کسب کنند.

• •آرین شهر
• •با صالبت مقابل دشمن
سالخورده  -امام جمعه آرین شهر با تبریک فرارسیدن میالد امام

رضا (ع) به دیدار اخیر هیئت دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد
وگفت :درمقابل دشمنان نظام به ویژه آمریکا همیشه باید با اقدام
بهنگام و با جدیت و صالبت موضع بگیریم.
حجت االسالم والمسلمین «فرح بخش» افزود :با کسانی که در
راه پیشرفت اقتصادی کشور اخالل ایجاد می کنند و به جای
مصلحت کشور و رفع مشکالت اقتصادی مردم به فکر پرکردن
جیب خودشان باشند ،باید بدون هیچ مراعاتی ،با جدیت کامل
برخورد شود.
وی همچنین به سفر اخیرنماینده رهبری به روسیه اشاره و
خاطرنشان کرد :جهان فقط اروپا وآمریکا نیست بلکه کشورهای
شرقی و همسایگان ما نیزهمیشه ثابت کرده اند به دنبال روابط
حسنه با جمهوری اسالمی ایران هستند .
به گفته وی آمریکا از برجام خارج شد و اروپاییان هم قصد دارند تا
زمان شروع تحریم های جدید ،مذاکرات را ادامه دهند تا درآن زمان
ایران مجبور به پذیرش بسته پیشنهادی آن ها شود این درحالی
است که ملت ایران ثابت کرده زیر بار زور نخواهد رفت.

• •آیسک
• •لزوم توجه به مشکالت اصلی کشور
عرب نجات  -امام جمعه آیسک هم در جمع نمازگزاران این شهر با

بیان این که مسئوالن به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای باید به
مشکالت اصلی کشور بپردازند افزود :شادی واقعی مردم زمانی
فراهم می شود که مشکالت اقتصادی و اصلی آنان حل شود.
حجت االسالم والمسلمین عرب با بیان این که برنامه دشمن فشار
اقتصادی و روانی است افزود  :بخشی از مشکالت کشور ناشی از
سوء مدیریت هاست.
وی تاکید کرد :برای حل مسائل و مشکالت پیش رو نیازمند کار
وسیع جهادی در عرصه مدیریت ها هستیم

• •دیهوک
• •عطش روستاهای دیهوک و مسئوالن بی توجه
استاد  -امام جمعه دیهوک به کمبود شدید آب در منطقه اشاره

کرد و افزود :کمبود آب در منطقه داریم اما بی آبی نیست  ،چرا باید

روستاهای دهستان کویری بخش دیهوک در این گرمای طاقت
فرسا چند روز بی آب باشند و کسی به دادشان نرسد در حالی که
زندگی در این روستاها برای این قشر زحمتکش و صبور بسیار
سخت شده است.
حجت االسالم والمسلمین « ایزدی» با بیان این که مردم از گرما و
بی آبی رنج می برند افزود  :برخی از مسئوالن و مدیران شهرستان
طبس نگاه خوبی به منطقه دیهوک ندارند چون سال هاست قول
هایی می دهند اما عمل نمی کنند .
به گفته وی اگر مدیران نمی توانند در گرمای تابستان وضعیت را
مدیریت کنند چه فایده ای دارد .

• •بشرویه
• •راه برون رفت از تحریم ها
پورغزنین  -امام جمعه بشرویه گفت:سربازان گمنام امام زمان

(عج) و مرزبانان خدومی که شبانه روزی برای حفظ خاک و ناموس
ما تالش می کنند را باید قدر دانست .
حجت االسالم والمسلمین «شمس الدین» با بیان این که اکنون
باید امنیت در بازار نیز حکم فرما شود افزود  :این که هر ساعت
نرخ ارز و سکه باال و پایین می شود ،جز متضرر شدن مردم و دولت
اثری در برندارد .
وی ضمن تاکید بر تقویت اقتصاد و حمایت از کاالی ایرانی افزود
:اکنون وظیفه هر ایرانی است که از محصوالت تولید داخل ،حتی
شهر خود حمایت و خرید کند تا چرخ کارخانجات بچرخد.

• •فردوس
• •امکانات درمانی کم تامین اجتماعی
باکمال  -امام جمعه فردوس مطالبات مردمی در بخش درمان به

خصوص اقشار تحت پوشش تأمین اجتماعی را یادآور شد وگفت:
 25هزار نفر افرادتحت پوشش تأمین اجتماعی در فردوس از
امکانات بهداشتی و درمانی مناسبی برخوردار نیستند و می
طلبد مورد توجه مسئوالن قرار گیرند و حداقل نسبت به تأمین یک
دستگاه سونوگرافی برای آن ها اقدام شود.
حجت االسالم والمسلمین «بابایی» درادامه سخنانش خواستار
تالش مسئوالن برای ثبات در بازار شد و افزود  :بی ثباتی دربازار
و افزایش قیمت ها مردم را نگران کرده و دولت نباید مشکالت
اقتصادی کشور را معطل برجام کند بلکه هرچه زودتر می بایست
روش های کنترلی را در بازار اعمال کند  .وی همچنین افزود :
درشرایطی که کشور از لحاظ تأمین آب و برق با مشکل مواجه است
وخاموشی هایی را شاهد هستیم هدردادن آب و ریخت و پاش
های غیر ضرور و همچنین استفاده نادرست از برق به خصوص
درساعاتی که مصرف باالست از مصادیق بارز اسراف است .

• •خوسف
• •قدردان نیروی انتظامی باشیم
مشمولی  -امام جمعه خوسف گفت  :باید قدردان نیروی انتظامی

به خاطر تالش برای ایجاد امنیت  ،مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد
مخدر و مفاسد اجتماعی در جامعه باشیم.
حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» در مورد روز امامزادگان
افزود :سفرها و گردشگری های زیادی حول محور امامزادگان
انجام می شود که مسئوالن باید شرایط  ،امکانات و بستر مناسب را
برای تکریم امامزاده ها و همین طور مردم فراهم کنند.
به گفته وی بنیاد زائر خراسان جنوبی چند سالی است که شکل
گرفته و در حال ساخت زائر سرای ارزان قیمت برای زائران استان
در مشهد و ترویج فرهنگ زیارت و کاستن از آسیب های زیارت است
که نیازمند کمک های مردمی است.
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• •خضری دشت بیاض
• •موانع بین مردم و مسئوالن برداشته شود
سدیدی  -امام جمعه خضری دشت بیاض گفت :مردم از مسئوالن

انتظار دارند تالش خود را به کار گیرند و تصویر کارآمدی را به تصویر
بکشند تا مردم هم با دستاوردهای انقالب به درستی آشنا شوند و
هم این که به راحتی به دولت دسترسی پیدا کنند که اگر موانعی
بین مردم ومسئوالن وجود داشته باشد مسئوالن نخواهند توانست
موفق عمل کنند.
حجت االسالم والمسلمین «یعقوبی» افزود  :دولت باید برای رفع
فساد  ،تبعیض و مشکالت اقتصادی و بی عدالتی تالش کند و با
توجه به بیانات مقام معظم رهبری با زمانبندی مناسب و مرحلهای
به رفع اساسی مشکالت اقتصادی بپردازد.
وی با اشاره به صحبت های اخیر قائم مقام فوالد قاینات درباره
تامین آب این کارخانه گفت46 :روستا از دشت خضری آب رسانی
می شوند در حالی که این کارخانه ساالنه بیش از 3و نیم میلیون
متر مکعب آب الزم دارد.
وی ادامه داد  :با ایجاد اشتغال مخالف نیستیم ولی از فرمانداری
قاینات ،شورای اسالمی این شهر ،بخشداری نیم بلوک و امامان
جمعه می خواهیم موضوع تامین آب کارخانه را به گوش دولت
برسانند تا فکر جدی تری برداشته شود.

• •قاین
• •لزوم ارتباط بیشتر دولتی ها با مردم

امام جمعه قاین گفت  :الزم است رئیس دولت عذر اعضایی از کابینه
را که خودش تشخیص می دهد محترمانه بخواهد .
به گزارش نسیم قاین  ،حجت االسالم والمسلمین «رحمانی» ادامه
داد  :یک کابینه انقالبی نمی تواند انسان های بزدل و ترسو و افسون
شده ای در مقابل استکبار جهانی داشته باشد و مسئوالن دولتی
نیز باید با مردم ارتباط نزدیک تری بر قرار و با توده مردم حرکت
کنند و شفاف با مردم از برنامه ها و پروژه های دشمن برای ضربه
زدن به کشور سخن بگویند.
وی با بیان این که هدف از طرح برخی سخنان تضعیف دولت نیست
افزود  :بنای رهبری تقویت دولت است و بنای ملت هم باید بر همین
باشد ولی این به معنی آن نیست که نقدهای به حق و نقدهای
خیرخواهانه مطرح نشود.
وی با تاکید بر برخورد با مفسدان اقتصادی گفت :مفسدان
اقتصادی نباید برای خود آزادانه بگردند و خون این ملت انقالبی
را بمکند و باید برخورد قاطع با آن ها انجام شود.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ

حیدری – برای این که مشکالت خود را حل کنیم باید از
رمزهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده است استفاده
کنیم و امروز برخی دانشمندان بی ایمان بالی جان جامعه
هستند .امام جمعه بیرجند در خطبه های نماز جمعه این
شهر با اشاره به این که امروزه هر بالیی بر سر بشر آمده است
توسط عالمان بی ایمان بوده است ،گفت :اگر نور ایمان بر بی
سواد بتابد شخص را از مقام یک عالم درس خوانده نیز باالتر
می برد .حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با بیان این
که بالهایی که امروز بر سر بشر آمده است به وسیله عالمان
بی ایمان در هر چهره ای است افزود :بالی جان جامعه
دانشمندانی هستند که بدون ایمان هستند.
وی با اشاره به این که ایمان که بتابد علم را نور می کند و همه
می توانند به کمال و کرامت برسند بیان کرد :باید برای حل
مشکالت در خودمان تفکر کرده و از رمزها و گنج هایی که
خداوند برای ما گذاشته است استفاده و مشکالت را رفع
کنیم .نماینده ولی فقیه در استان در ادامه سخنانش اظهار
کرد :یکی از جاذبه های معنوی برای انسان خارج بودن از
انگیزه های حیوانی  ،عشق و عالقه انسان به زیبایی ها و
زیباطلبی است.
وی زیبایی های جنبه معنوی بشر را از نور دانست و اضافه
کرد :این مقدمه ای برای زیبایی های انسانی است و انسان
اگر در ظلمت  ،کفر و نفاق باشد و انواع شک و تردید او را فرا
گیرد هیچ جایش زیبا نیست.
وی همچنین با اشاره به این که انسان زمانی زیبا می شود
که از نور ایمان بر او تابیده شود ،افزود :در مقام زیبایی های
معنوی و کماالت ،چنان چه انسان از نظر ایمانی محروم
شود در سیاهی مطلق قرار دارد .امام جمعه بیرجند توحید
عملی را یک بخش فلسفی و عملی دانست و اظهار کرد :اگر
نور ایمان بر فقر بتابد آن قدر آن را زیبا می کند که زیباتر از آن
دیده نمی شود .وی یادآور شد :اگر ایمان به ثروت بتابد آن را
بسیار زیبا می کند ،مانند حضرت خدیجه(س) که یک زن
ثروتمند اما در اوج کمال و کرامت انسانی است .وی با بیان
این که باید هر مسئله را از راه مربوط به خود حل کرد ،افزود:
علم در بعضی به نور و در برخی به حجاب تعبیر می شود ،اگر
بر علم نور ایمان بتابد عالمه شهید مطهری می شود.

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗÂﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا¥
ﻫــﺮ ﺧــﺎﻧــﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﻴﻢ
و ﻤﺮﻧﮓ در آن ﺎدداﺷﺖ
ﻨﻴﻢﺗﺎﺑﻪﻣﺮورﺑﻌﻀ ازﮔﺰﻨﻪ
ﻫﺎﺧﻂﺑﺨﻮرﻧﺪورﻗﻢ»ﻗﻄﻌ «
راﺸÑﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
Íﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا ¥ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

بالی جان جامعه برخی
دانشمندان بی ایمان هستند

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎزدارد.ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﺪاﺶآنﺑﻪﺑﻴﺶاز٦٠ﺳﺎلﭘﻴﺶدرآﻣﺮ¥ﺎﺑﺮﻣﮔﺮدداﻣﺎاز٣٠ﺳﺎل
ﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ
و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از ﺳﻮدو ﻮ( اﺳﺖ ﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ
ﺷﺒﻴﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ذﻫﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

امام جمعه بیرجند :

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزÂﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﻫﺮ روز

شرکت باشکوه مردم در ویژه برنامه های این ایام شد و گفت  :تمام
مفاهیم سازند های که ما در فرهنگ اسالمی داریم در این دهه
تداعی میشوند چرا که حرم حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)
در ایران کانون دعا  ،قرآن و نیایش و  ...است.
حجت االسالم والمسلمین « بنی اسدی» با بیان این که دهه کرامت
یادآور تحول آفرینی یکی از بانوان آسمانی است افزود :دهه کرامت
یادآور تمام خوبیها و یادآور جمال انسانی است.

ﻣﻌﻤﺎ ¥ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ¥ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ Â ،از ﺑﺎزÂﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﺳﻮدوﻮ

• •سرایان
• •دهه کرامت یادآور تمام خوبیها
موسوی  -امام جمعه موقت سرایان با تبریک دهه کرامت خواستار

][١٣٩٧/٤/٣٠

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÂﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÂﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÂﻪﻋﻤﻮد،¥ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ¥ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Ñﺷﺪه اﺳﺖ.

وی به دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقالب اشاره کرد و
گفت :اگر هر کس وظیفه خود را با تالش بیشتر و درست انجام دهد
مشکالت اقتصادی حل می شود  ،رفع مشکالت را نباید معطل
برجام کرد باید به بخش خصوصی توجه و با متخلفان اقتصادی
برخورد شود.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٨)-١ﺣﺮﻓ ( ﻧﺎم ﺑﻘﺎﺎ ¥ﺷﻬﺮ ¥ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ اﺳﺖ
ﻪ در  ٥٦ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ¥زاﺑﻞ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎده زاﺑﻞ-زاﻫﺪان واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ ( ﻧﻮﻋ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
٥)-٣ﺣــﺮﻓ ـ ( اــﻦ روزﻫــﺎ اﮔــﺮ ﺳﺮﺗﺎن در ﻣﻌﺮض
ﺑﺎد ﻮﻟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  .......و ﺣﺘ
ﺳﻴﻨﻮزﺖﻫﺎ¥ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺷﻮد.
٦)-٤ﺣــﺮﻓــ ( ﺑــﺮا ¥ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ¥از ﮔﺮﻣﺎزدﮔ ،
ﺧﻮردﻧ ﻫﺎ ¥ﺳﺮد و ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ،........ ،
ﻫﻨﺪواﻧﻪوﺗﺨﻢﺧﻴﺎرﻦ)ﺧﻴﺎر،ﺪو،ﻫﻨﺪواﻧﻪوﺧﺮﺑﺰه(
ﺗﻮﺻﻴﻪﻣ ﺷﻮد.
٥)-٥ﺣﺮﻓ (ﺧﻄﻮطﻣﻮازُ ¥ﭘﺮﻨﻨﺪهﺳﻄﺢ
٥)-٦ﺣﺮﻓ (ﺳﺘﺎرهﻫﺎ درﺻﻮرتﻓﻠ Âﺛﻮر
٥)-٧ﺣﺮﻓ (  Âاز ﻗﺪﻤ ﺗﺮﻦ ﺗﻨﻘﻼت ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ و از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﺷÂﻞﻫﺎ و ﻃﻌﻢﻫﺎ ¥ﻣﺘﻨﻮع
اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪهاﺳﺖ.
٢)-٨ﺣﺮﻓ (ﻧﺎﺷﻨﻮا
٣)-٩ﺣــﺮﻓ ـ ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻴﺒﺎت اﻧــﺮژ ¥زا در
روزﻫ ــﺎ ¥ﮔــﺮم ،ﺑﻪ وــﮋه در ورزﺷــÂــﺎران ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻄﺮﻧﺎÊﺑﺎﺷﺪوﺑﻪاﻦﻋﻀﻮداﺧﻠ آﺳﻴﺐواردﻨﺪ.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (اﺳﺘﺎﻧ ﺑﺎﻣﺮﺰﺷﻴﺮاز

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎﻋﺪد¥ﻪرﻗﻢﻓﺮد
درآندﺪهﻣ ﺷﻮدﺑﺎﺪ
ازاﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺣﺬف
ﺷﻮدﺗﺎدﮕﺮاﻋﺪادﺑﺎ
Âﺪﮕﺮﻫﻤﺨﻮاﻧ
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٣)-١١ﺣﺮﻓ ( ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎز¥
اﺳﻼﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از اﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﺷﻴﻤﻴﺎ ،ﺑﺮا¥ﻮدﺎنﻣﻀﺮاﺳﺖ.
٥)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺑﺨﺸ ازﻣﺮدﻣÍاﺳﺖﻪدرﭘﺸﺖ
ﭼﺸﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Íﺑﺎﻓﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻣ ﺷﻮد.
٦)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺟﻠﻮرﻓﺘﻦوﺗﺮﻗ
٥)-١٤ﺣﺮﻓ (درراهﺣﻖﺸﺘﻪﺷﺪن
٥)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺳﺮورزﻧﺎنﻋﺎﻟﻢ
٥)-١٦ﺣــﺮﻓــ ( وﻗﺘ ﮔــﺮﻣــﺎزده ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻮﻟﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺠﺎد
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ،.......¥ﻣﻤﻨﻮعاﺳﺖ.
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﺧﻠﻘﺖ
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ¥ﺑﻪﻣﻌﻨﺎÍ¥ﻣﻴﻠﻴﺎرد
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (دوﻟﻴﻮانآبﺟﻮشراﺑﺎﻧﺼÑﻟﻴﻮان
ﺳﺮﻪ اﻦ ﻣﻴﻮه ﻣﺨﻠﻮط ﻨﻴﺪ و ﺣﻮﻟﻪ ا ¥رو ¥ﺳﺮ
ﺑﻴﻨﺪازﺪ و ﺑﺨﻮر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮدردﻫﺎ ¥ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ
راﻣﻬﺎرﻨﻴﺪ.
٧)-٢٠ﺣﺮﻓ ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺎد درﻣﻌﺮض ﺧﻤﻴﺮ
ﺑــﺎز ¥اﺳﻼﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺘ ،
اﺳﻬﺎل،اﺳﺘﻔﺮاغوﺣﺘ ........ﺷﻮد.
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﻟﺬﺗ ﺑﺎﻻﺗﺮازاﻧﺘﻘﺎمدارد

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
ﺳﺮﻣﺮﺑ
ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ
ﺗﺎج اﺳﺖ!

