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امامان جمعه در خطبه های نماز جمعه

خانواده ها ازدواج جوانان را سخت نگیرند

گزارش نماز جمعه
شنبه ۲۰مرداد  ۲۸ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۸۲

همه حوزهها و تنگ كردن حلقه محاصره اقتصادى
با هدف به زانو در آوردن جمهورى اسالمى ،دیگر بر
كسى پوشیده نیست و تنها نسخه نجات بخش كشور،
اتكا به ظرفیتهاى موجود در كشور است .

• •سرایان
• •سختگیری اداری ایجاد صنایع کوچک
موسوی  -امام جمعه موقت سرایان با اشاره به روز

حمایت از صنایع کوچک گفت :حمایت الزم برای
ایجاد صنایع کوچک نمی شود و در بیشتر مواقع
قوانین دست و پاگیر و سختگیری باعث انصراف و
دلسردی سرمایه گذاران می شود.
حجت االسالم والمسلمین «یوسف پور» وجود دست
اندازهای زیاد در مسیر راه اندازی این صنایع را  ،عبور
از مشکالت فراوان پیش روی سرمایه گذاران توصیف
کرد و خواستار تعدیل و تسهیل قوانین در مسیر ایجاد
اشتغال در شهرستان شد.

• •دیهوک
• •زمینه سازی برای ازدواج آسان جوانان
استاد  -امام جمعه موقت دیهوک ضمن تسلیت فرا

نماز جمعه آیسک  /عکس :عرب نجات

امامان جمعه استان روز گذشته در خطبه های نماز
جمعه با تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام جواد
(ع)  ،در بخشی از سخنان خود به ازدواج حضرت
علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اشاره کردند و با بیان
ویژگی های این ازدواج از جمله سادگی  ،مهریه کم ،
جهیزیه اندک و ایمان آن دو حضرت  ،خانواده ها را به
ساده گرفتن ازدواج جوانان توصیه کردند و گفتند که
برگزاری جلسات پرخرج  ،تعیین مهریه های سنگین
و  ...زمینه ساز خوشبختی جوانان نیست.
آنان در بخش دیگری از سخنان خود شرایط
اقتصادی کشور را مطرح کردند و ضمن درخواست
از مسئوالن برای برخورد جدی با محتکران و گران
فروشان  ،از دولت خواستند برای سر و سامان دادن
به بازار آشفته اقتصادی تدبیری اساسی بیندیشد.

• •آیسک
• •انتخاب های مهم زندگی
عرب نجات  -امام جمعه موقت آیسک در خطبه های

نماز جمعه این شهر با بیان این که این روزها با اعالم
نتایج کنکور اغلب دانش آموزان کنکوری و والدین
آن ها دغدغه انتخاب رشته مناسب را دارند افزود:
انسان در طول زندگی خود دست به انتخاب های
مختلفی می زند اما برخی از آن ها مانند انتخاب رشته
دانشگاه از اهمیت فراوانی برخوردار است ،زیرا آینده
او را رقم می زند.
حجت االسالم والمسلمین «طالبی» با تاکید بر این
که فراگیری هر علمی باید منفعتی برای فرد و جامعه
داشته باشد تصریح کرد :دانش آموزان رشته هایی
را انتخاب کنند که خیر دنیا و آخرت را برای آن ها به
دنبال داشته باشد و همچنین متناسب با توانایی ها
و ویژگی های شخصیتی آن ها باشد.

وی در ادامه سخنانش با تسلیت فرا رسیدن سالروز
شهادت امام جواد (ع) گفت :جوانان انقالبی میهن
اسالمی باید سبک زندگی و سیره علمی و عملی این
حضرت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

• •آرین شهر
• •لزوم اقدام انقالبی برای رفع مشکالت
اقتصادی
سالخورده  -امام جمعه موقت آرین شهر به پیشنهاد

مذاکره بی قید و شرط رئیس جمهورآمریکا اشاره
کرد وگفت  :ترامپ از یک سو تحریم و تهدید می کند و
از سویی دیگر پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط می
دهد ولی این را نمی داند که ایران با داشتن رهبری
مقتدر و سربازانی شبیه شهید حججی پوزه آمریکا و
ترامپ را به خاک خواهد مالید.
حجت االسالم والمسلمین «خوشخو » با تشکر از
مواضع هوشمندانه رئیس جمهور در برابر ترامپ
و آمریکا  ،خواستار اقدام جدی و انقالبی مسئوالن
دولتی درخصوص حل مشکالت اقتصادی مردم شد.

• •خضری دشت بیاض
• •ازدواج آسان
سدیدی  -امام جمعه خضری دشت بیاض ضمن

تسلیت شهادت امام جواد(ع)  ،به سالروز ازدواج
حضرت امیر(ع) و حضرت زهرا (س) اشاره کرد و
گفت  :معیارهاى دینى و الهى در انتخاب همسر،
ازدواج با مهریه ساده  ،جهیزهاى ساده براى شروع
زندگى  ،همراهى همسر در شرایط سخت زندگى
و توجه به آراستگى ظاهرى و باطنى در خانه براى
همسر از نکات ارزنده و آموزنده زندگی اهل بیت (ع)
است .حجت االسالم والمسلمین «یعقوبی» در ادامه
سخنانش افزود :امروز هجمه تمام عیار دشمن در

رسیدن سالروز شهادت امام جواد (ع) گوشه ای از
فضایل دینی و اخالقی آن امام را بیان کرد و گفت :
امام جواد (ع) در زمان مامون با تربیت افرادی که
می توانستند از دین دفاع کنند و اسالم را گسترش
دهند موجب شدند تا دشمنان انگشت حیرت به
دهان گیرند.
حجت االسالم والمسلمین «آزاد» همچنین به سالروز
ازدواج حضرت علی( ع) با فاطمه زهرا (س) اشاره
کرد و افزود  :سعی کنیم با پیروی از ائمه اطهار(ع)
زمینه ازدواج آسان جوانان را فراهم کنیم.

• •ارسک
• •الگویی برای خانواده ها و جوانان
رحیمیان  -امام جمعه موقت ارسک با تبریک سالگرد

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) گفت:
ازدواج این دو  ،ازدواجی آسمانی بود که در نهایت
سادگی و با کمترین مهریه و ساده ترین جهیزیه
الگویی برای خانواده ها و ازدواج جوانان است
حجت االسالم والمسلمین «بهشتی فر» افزود:
حاصل این ازدواج فرزندانی بود که چراغ راه جامعه
هستند و همه ما مدیون آن ها هستیم.
وی همچنین با گرامی داشت روز مقاومت گفت :
حزب ا ...لبنان در جنگ ۳۳روزه با رژیم تا دندان
مسلح صهیونیستی که مورد حمایت استکبار بود با
مقاومت و دلیری و توکل بر خدا توانست این رژیم را
مایوس کند و ملت ایران نیز هشت سال حمله نظامی
را با مقاومت و ایثار به سالمت گذراندند و در تحریم
و مشکالت اقتصادی نیز با تکیه بر توان داخلی ،
دشمنان را مایوس می کنند.

• •فردوس
• •گرانی بیداد می کند
باکمال  -امام جمعه فردوس گفت  :گرانی بیداد می

کند  ،فاصله طبقاتی زیاد شده و آقا زاده ها و اختالس
کننده ها و وابستگان به مسئوالن درحاشیه امن قرار

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ °ﺷﻄﺮﻧﺞ

اقتصادی  ،اکنون وقت تسویه حساب سیاسی نیست
و باید این کشتی را با همدلی و همراهی به ساحل
نجات و پیروزی برسانیم.
حجت االسالم والمسلمین « شمس الدین» ضمن
تبریک سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا
(س) افزود :ازدواج  ،سنتی حسنه است که بایستی
همه جوانان را به انجام و ساده گرفتن آن تشویق کرد.

• •طبس
• •پیروزی های مداوم جبهه مقاومت
توسلی  -امام جمعه طبس گفت  :پیروزی جبهه

مقاومت در لبنان و فلسطین و پیروزی جبهه مقاومت
در عراق و سوریه و بالندگی و جهش عظیم جمهوری
یکه محور اصلی مقاومت است در عرصههای
اسالم 
علمی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نشان آن است
که تحقق وعده الهی برای پیروزی مومنان بسیار
نزدیک است.
حجتاالسالم و المسلمین « محمدی» بااشاره به این
که آمریکا امروز شاهد دریافت سیلیهای متعدد از
مقاومت اسالمی است ،افزود  :ملت ایران پرچمدار
این حرکت و مقاومت اسالمی است و ما امروز با
قدرتی متفاوت از لحظه تولد انقالب و قدرتی برآمده
از مقاومت و بصیرت امت اسالمی و همچنین قدرت
دفاعی به معنای واقعی کلمه بازدارنده و با وحدت
و انسجامی مثا لزدنی در موقعیتی برتر در جامعه
جهانی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا ایستادهایم .

• •خوسف
• •تیم اقتصادی دولت اوضاع را سامان دهد
مشمولی  -امام جمعه خوسف با تسلیت فرارسیدن

سالروز شهادت امام جواد (ع)  ،زادروز ازدواج حضرت
علی (ع) و حضرت فاطمه (س) را تبریک گفت و اظهار
کرد :این ازدواج الگویی برای خانواده ها و جوانان
جامعه اسالمی است .
حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» همچنین
با اشاره به جنگ اقتصادی افزود  :دشمن بنا را بر
جنگ اقتصادی گذاشته تا اقتصاد ما را فلج  ،پول ما

ﺳﺎده

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ°ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر°ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÄﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÄﺮار°ﻧﺒﺎﺷﺪ.

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

درﺳﺖ
در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز °ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه،
 Äاز ﺑﺎزÄﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

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

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ °ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Ýﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر°
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ°ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗÄﺮار°ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــÄــﺮار °در ﺗÄﻪا°
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠÄﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا °ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

• •نهبندان
• •مراسم ازدواج پر هزینه
مرندی  -امام جمعه نهبندان با اشاره به سالروز ازدواج

حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) گفت  :این
ازدواج بسیار ساده و مختصر برگزار شد و باید الگویی
برای جوانان ما باشد اما امروزه شاهد مراسم بسیار پر
هزینه و سنگینی هستیم و جوانان در یک مسیر جبر
قرار می گیرند .حجت االسالم والمسلمین «خزایی»
با قدردانی از مردم آگاه  ،بصیر و دشمن شناس گفت
 :این ملت جواب یاوه گویی های سردمدار استکبار
یعنی آمریکا را با بصیرت و دشمن شناسی می دهد.
وی افزود :دشمن اگر احساس می کند با تحریم
هایی که به وجود آورده است مردم در مقابل نظام می
ایستند خیالی باطل است .

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗÄﻪﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮا°ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢ رﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÝﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
´ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

حیدری – چرا سران قوا با وجود این که به مسائل
و مشکالت مردم آگاه هستند هیچ اقدامی عملی
انجام نمی دهند؟
امام جمعه موقت بیرجند روز گذشته در خطبه های
نمازجمعهاینشهر،خطاببهدولتمردانگفت:مگر
وضعیت کشور برای سران سه قوه روشن نیست؟ مگر
نمی دانید مردم چقدر مشکل دارند؟ پس چرا هیچ
اقدام عملی انجام نمی دهید و چرا تصمیمی جدی
نمی گیرید؟
حجت االسالم والمسلمین «نوفرستی» افزود :این
که مردم به خیابان ها و میادین آمده و شعار دهند
این نقشه دشمن است و آن ها می خواهند مردم را به
خیابان ها بکشانند تا با سردادن شعار از سوی آن ها
به اهداف شوم خود برسند .
وی تاکید کرد :اکنون تکلیف است که با این حرکت
ها مقابله شود و باید حواسمان را جمع کنیم و اگر
خواسته ای داریم باید آن خواسته یا مشکل خود را به
درستی بیان کنیم.
وی بر رعایت تقوای سیاسی در مدیران و مسئوالن
نظام تاکید کرد و ادامه داد :همه مردم و مسئوالن
باید در عرصه های سیاسی و بین المللی تقوای
سیاسی داشته و در زمینه های اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و ...نیز آن را رعایت کنند.
وی همچنین بی تقوایی را از مهم ترین مشکالت
فرهنگی  ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی برشمرد
و اضافه کرد :مسئوالن باید عالوه بر داشتن تقوای
سیاسی ،به گونه ای برای نظام و ملت برنامه ریزی
کنند که در تراز انقالب اسالمی ایران باشد.
حجت االسالم «نوفرستی» با اشاره به سالروز پیروزی
لبنان بر دشمن هم اظهار کرد :آن زمان کسی فکر
نمی کرد حزب ا ...لبنان پیروز شود و امروز می بینیم
که بعد از جنگ  33روزه ،لبنان جایگاه باالیی دارد و
حزب ا ...بینی اسرائیل را به خاک مالید.
وی ادامه داد :این روزها می بینیم که آل سعود که
خود را خادم حرم دارد در یمن جنایت می کند و
اسرائیل و آمریکا نیز از او حمایت می کنند.

این شهر با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی (ع)
و حضرت فاطمه (س)  ،این ازدواج را یک الگو برای
جوانان دانست و گفت  :وساطت در ازدواج  ،ازدواج
آسان و پرهیز از چشم و هم چشمی ،اهمیت دادن
به تدین در امر ازدواج و پرهیز از تعیین مهریه های
سنگین و همراهی در شرایط سخت زندگی باید
سرلوحه کار برای تشکیل و ادامه زندگی جوانان
قرار گیرد.
حجت االسالم والمسلمین «مرتضائی نیا» با اشاره به
روز حمایت از صنایع کوچک ،اظهار کرد  ۶۰ :درصد
صنایع کوچک و متوسط امروز تعطیل است و احیای
صنایع کوچک باید جزو اولویت های دولت باشد
چون احیای اقتصاد وابسته به احیای همین صنایع
کوچک است.

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪ ژاﭘﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن
ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÄﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÄﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪﻋﻤﻮد،°ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

سران قوا چرا اقدام عملی برای
مشکالت مردم انجام نمی دهند؟

• •حاجی آباد
• •تالش برای ازدواج ساده جوانان
دروگر  -امام جمعه حاجی آباد در جمع نمازگزاران

][١٣٩٧/٥/٢٠

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

امام جمعه موقت بیرجند :

امام جمعه قاین گفت  :در بدنه دولت باید جراحی
سختی انجام شود ودولت هم باید تیم اقتصادی خود
را تغییر دهد .
به گزارش نسیم قاین حجت االسالم والمسلمین «
رحمانی » با اشاره به اوضاع فعلی کشور اظهار کرد :
این روزها شاهد نا به سامانی در بازار اقتصادی کشور
هستیم که بخش اندکی از آن مربوط به تحریم هاست
و بیشتر آن مربوط به نبود مدیریت صحیح و نظارت
شایسته و نبود بازرسی های الزم است.

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

• •بشرویه
• •زمان تسویه حساب سیاسی نیست
پورغزنین-امام جمعه بشرویه گفت :در بحران جنگ

• •قاین
• •علت نا به سامانی های بازار

ﻣﻌﻤﺎ °ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

١٠

گرفته اند و همین امر مردم را ناراحت و ناراضی کرده
است  .حجت االسالم والمسلمین «بابایی » خطاب به
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد که شما معتقد هستید
که اخالل گران اقتصادی مفسد فی االرض هستند ،
شما که مجتهد هستید می دانید که حکم مفسد فی
االرض اعدام است پس چرا اقدام نمی کنید؟
وی در ادامه سخنانش ریخت و پاش ها  ،اسراف ها و
جهیزیه ها و مهریه های سنگین را در ازدواج جوانان
برخالف دیدگاه اسالم دانست وگفت  :هیچ شباهتی
بین ازدواج های فعلی با ازدواج حضرت علی (ع) و
حضرت فاطمه زهرا(س) نیست  .افزایش آمار طالق
 ،زندان رفتن عده زیادی براثر ناتوانی درپرداخت
مهریه های سنگین و سست شدن کانون خانواده
ها به سبب فاصله گرفتن از ازدواج اسالمی است .

را بی ارزش و بین مردم و مسئوالن جدایی ایجاد کند
بنابراین تیم اقتصادی دولت باید هر چه زودتر به این
اوضاع سرو سامان دهد .
وی به دیدار جمعی از فعاالن انقالبی مقیم خارج
کشور با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت :در
خارج کشور می گویند اوضاع ایران به هم ریخته و
همه نگرانند  ،که مقام معظم رهبری در جواب آن ها
فرمودند :هیچ نگران نباشید مشکل خاصی نیست
و به دیگران هم بگویید که دشمن هیچ غلطی نمی
تواند بکند.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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

١٠)-١ﺣﺮﻓ ( ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﺜﺮ اﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓ ،
ﻫﻨﮕﺎماﺳﺘﻔﺎدهازاﻦوﺳﻴﻠﻪورزﺷ ،ﺑﻪاﻧﺪازهﺗﺮدﻣﻴﻞ
اﻓﺰاﺶﻧﻤ ﺎﺑﺪ،اﻣﺎاﻦوﺳﻴﻠﻪورزﺷ ﺑﻪﻋﻠﺖﻧﻴﺎزﺑﻪ
ﻓﻀﺎ°ﻤﺘﺮوﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺻﺪا°ﻤﺘﺮﮔﺰﻨﻪﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺑﺮا°ﺑﺴﻴﺎر°ازاﻓﺮاداﺳﺖ.
٤)-٢ﺣــﺮﻓ ـ ( رژــﻢ ﻏﺬا ﺣﺠﻤ  ´ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درازﻣــﺪت اﺳﺖ ﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺎﻟﺮ °روزاﻧــﻪ ،ﺑﺎ
ﺎﻟﺮ °ﻣﺼﺮﻓ ﺗﺎن ﻪ از ﻃﺮﻖ ..... .ﻣ ﺳﻮزد ،ﺑﻪ
اﻫﺪافﺎﻫﺶوزنﺧﻮددﺳﺖﻣ ﺎﺑﻴﺪ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (روﻏﻦدارﺑﻮدن
٦)-٤ﺣﺮﻓ ( ازدود اﺳﭙﻨﺪ ﺎ دود ...... .ﺎ دارﭼﻴﻦ
ﺑﺮا°ازﺑﻴﻦﺑﺮدنﺑﻮ°ﻏﺬادرﻣﻨﺰلاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٤)-٥ﺣﺮﻓ (ﻧﺸﺎﻧ
٦)-٦ﺣﺮﻓ (آزﻣﻮن
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ازﻓﺮوعدﻦ
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﭼﺎرهاﻧﺪﺸ ﺮدن
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﻋﻤﻠ ﺑﻴﻦﺻﻔﺎوﻣﺮوه
٤)-١٠ﺣﺮﻓ ( در رژﻢ ﺣﺠﻤ اﻦ اﻣÄﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﺖﻪﻏﺬاﻫﺎ°ﺳﺎﻟﻤ راﺑﻪﻣﻘﺪار......ﺑﺨﻮرﺪودر
ﻋﻴﻦﺣﺎلوزنﻢﻨﻴﺪ.
٤)-١١ﺣﺮﻓ (ﺣﺎﺟﺖ
٤)-١٢ﺣـــﺮﻓـــ ( ﺑ ــﺮا °ﺧﻮشﻃﻌﻢﺷﺪن ﻣﺎﻫ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺟﺎ°ﮔﺬار°
ﺗÄﻪﻫﺎﺑﺎﺪﺑﻪ
اﻦﺗﺮﺗﻴﺐاﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﺪﺗﺎدرﻫﺮ
ﺳﻄﺮوﺳﺘﻮن،
ازﻫﺮﺗﻮپﻓﻘﻂ
 Äداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﺮخﺷﺪه ،ﭼﻨﺪدﻗﻴﻘﻪا °آن را در ﺷﻴﺮ ﻧﻤ´زده ﺎ
......ﺗﺎزهﺎﺳﻴﺐزﻣﻴﻨ رﻧﺪهﺷﺪهﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا °از ﺑﻴﻦﺑﺮدن ﺗﻠﺨ ﺎﻫﻮ ﭼﻨﺪ
دﻗﻴﻘﻪآنراداﺧﻞﻣﺤﻠﻮلآبﺳﺮدو......ﻗﺮارﺑﺪﻫﻴﺪ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا °اﻦ ﻪ آش رﺷﺘﻪ ..... .داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ ﺷــﻮد ،ﻤ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم ﻫﻤﺮاه
ﺣﺒﻮﺑﺎتﺧﻴﺲﻨﻴﺪوﺑﺎﻫﻢﺑﭙﺰﺪ.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (دراز
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
٤)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬا ﻪ
ﻣ ﺧﻮرﻢ،اﺣﺴﺎس.....ﻣ ﻨﻴﻢ،ﻧﻪﺑﻪدﻟﻴﻞﺗﻌﺪاد
ﺎﻟﺮ°ﺎﭼﺮﺑ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺎﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ.
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺟﺎﻧﺪار°ﺗ´ﺳﻠﻮﻟ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺳﻨﺖﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺮم)ص(
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﺟﻨﮕﺠﻮ°ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتوﮋهدﺪه
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﻤﺎﻧﮕﻴﺮﻣﺸﻬﻮر
٥)-٢٢ﺣــﺮﻓـ ( ﺑﺮا °ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ °از وارﻓﺘﻦ ﻮﻓﺘﻪ
ﮔﻮﺷﺖوﺑﺮﻧﺞ،درآبآن آردﺑﺮﺰﺪو......راﺑﺎﻻﺑﺒﺮﺪ.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺷÄﺎفﺑﺎر´
٦)-٢٤ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻣﺤﻞﻫﺎ °ﺧﺸ´ و ﺧﻨ´ ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﺧــﻞ ..... .ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻣÄﺎن ﺑﺮا °ﻧﮕﻬﺪار °از اﻧﻮاع
روﻏﻦﻫﺎ°آﺷﭙﺰ°اﺳﺖ.

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
ﺑﺎﺗﻼق ﻣﺪﺮﺖ و
ﻣﺮگ داﻧﺶ آﻣﻮزان

