روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امامان جمعه استان روز گذشته در خطبه های نماز جمعه با
اشاره به حضور پرشور و شعور عزاداران حسینی در مراسم
تاسوعا و عاشورا  ،به بیان ابعاد مختلف قیام امام حسین (ع)
پرداختند و گفتند که امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین
پیام های این کار امام بود.
آنان همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس ،
دالورمردی های رزمندگان اسالم را در هشت سال جنگ
تحمیلی یاد آور شدند و اظهار کردند  :در زمان جنگ بسیاری
از کشورها علیه ایران متحد شدند تا به اصطالح در زمانی
اندک ایران را از پا در آورند اما نه تنها به اهداف خود نرسیدند
بلکه یک وجب از خاک ایران را هم به دست نیاوردند.
امامان جمعه استان بر حفظ ارزش های دفاع مقدس تاکید
کردند و اقتدار امروز ایران را نتیجه ایستادگی ها مقابل
دشمن دانستند.

• •خضری دشت بیاض
• •امام حسین (ع)  ،الگوی رزمندگان
سدیدی  -امام جمعه خضری دشت بیاض در خطبه های

نماز جمعه این شهرگفت :قیام امام حسین (ع) یک برنامه
هدفمند بود که در پی آن  ،عاشورا رقم خورد و هدف این
امام از قیام  ،اقامه امر به معروف و نهی از منکر وجلوگیری از
انحراف دین و اصالح امت پیامبر (ص) بود .
حجت االسالم والمسلمین یعقوبی با اشاره به آغاز هفته
دفاع مقدس اظهار کرد  :جنگ تحمیلی واقعا نابرابر بود و
رزمندگان ایران با الگو گرفتن از حرکت امام حسین ( ع)
توانستند در برابر ابرقدرت ها بایستند .
وی با اشاره به این که از برکات جنگ برای کشور ما این بود
که باعث شکوفایی استعدادها شد و در بین مردم خودباوری
ایجاد کرد افزود  :هدف دشمن در حال حاضر از بین بردن
این باورها با استفاده از جنگ نرم است و ما باید به هوش
باشیم و تحت تاثیر جوسازی دشمن و فشارهای اقتصادی
قرار نگیریم و اگر در برابر این نامالیمات متحد باشیم دشمن
به هدف خود نخواهد رسید.

• •خوسف
• •آفت مدرک گرایی
مشمولی-امامجمعهخوسفباتسلیتایامعزایحسینیوبا

اشارهبه فرارسیدنسالتحصیلیجدیدگفت:فراگیریعلم
و دانش باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و باید به جایی برسیم
که آفت مدرک گرایی که به آن دچار شده ایم از بین برود.
حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» افزود :هفته دفاع
مقدس نقطه اوجی در تاریخ ایران زمین و گنجینه ای است
که فرزندان ما با دست خالی و ایمان به خدا به صحنه رفتند
و هشت سال جانانه جنگیدند  ،جنگی انسان ساز که از
امدادهای غیبی سرشار بود.
وی با اشاره به تبلیغات رسانه ای دشمن اظهار کرد :امروز
دشمن با تبلیغات رسانه ای و جنگ نرم می خواهد دفاع
مقدس را وارونه جلوه دهد و اگر ما در این قضیه شک کنیم
شکست خواهیم خورد.

• •آرین شهر
• •انقالب  ،یک درخت تناور
سالخورده  -امام جمعه آرین شهر با گرامیداشت هفته دفاع
مقدس گفت:رژیم بعث عراق با وسوسه دشمنان انقالب
اسالمی به ایران حمله کرد غافل از این که ایمان به خدا،
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تاکید امامان جمعه استان در خطبه های نماز جمعه

ارزش های دفاع مقدس را حفظ کنیم

• • ارسک
• •مقبولیت حکومت اسالمی
رحیمیان – امام جمعه ارسک گفت  :حکومت اسالمی برای

نماز جمعه خضری دشت بیاض  /عکس:سدیدی

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

.

راﺑﺎ»ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻣﻨﻄﻘﯽ«ﻓﺮاﻣﻮشﮐﻨﻴﺪ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

د ﺮوزروزﺟﻬﺎﻧــ»آﻟﺰا ﻤﺮ«ﺑﻮد،ﻫﻤﺎنﺑﻴﻤﺎرﺗﺮﺳــﻨﺎﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎﻻ٤٠ﺳﺎلراﻧﮕﺮانﺮدهاﺳﺖوﺑﺴﻴﺎرازﻣﺎ،ﺑﺎرﻫﺎﺑﻪ
ﭼﺎرهاﺑﺮادرﮔﻴﺮﻧﺸﺪنﺑﺎآنﻓﺮﺮدها ﻢ.

و نهی از منکر گفت :آن چه عقل و شرع بپذیرد معروف وآن چه
را که عقل و شرع آن را قبول نکند منکر است.
حجت االسالم والمسلمین خزایی افزود  :موعظه و نصیحت
به معنای پند واندرز است و ارشاد و راهنمایی الزام نیست و
از باب دلسوزی است اما امر به معروف و نهی از منکر الزام و
باید است .وی به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد وگفت :
در شرایطی که انقالب اسالمی نوپا بود شرق و غرب با هم
متحد شدند اما بعد از هشت سال دفاع مقدس  ،تمامیت
ارضی ایران حفظ شد و امروز جمهوری اسالمی یک قدرت
بی نظیر منطقه ای است.

• •سرایان
• •گنج دفاع مقدس
موسوی  -امام جمعه موقت سرایان با تشکر از شور و شعور

• •طبس
• •قصد دشمن برای نا امید کردن مردم
توسلی  -امام جمعه طبس گفت  :دفاع مقدس نشات گرفته

عزاداران حسینی در دهه اول محرم به آغاز هفته دفاع
مقدس اشاره کرد و گفت  :به فرموده امام خمینی (ره) دفاع
مقدس گنجی است که منافع و برکاتش هرروز بیشتر نمایان
می شود .حجت االسالم والمسلمین «سهرابی نژاد» اعتماد
به نفس  ،تقویت توان دفاعی و کشف استعدادها و تقویت
انسجام داخلی کشور را بخشی از آثار و برکات دوران دفاع
مقدس برشمرد و اظهار داشت  :دوران دفاع مقدس و نهضت
امام خمینی (ره) در امتداد عاشورای حسینی است .

ازسیرهوراهائمهاطهار(ع)است.حجتاالسالموالمسلمین
«محمدی » افزود :امروز دشمن قصد دارد مردم را ناامید و از
نظام جدا کند و آن چه که می تواند این توطئه های شوم را
خنثی کند ،زنده نگه داشتن حماسه های دفاع مقدس و آشنا
کردن نسل امروز با چگونه زندگی کردن و چگونه جنگیدن
شهدای واالمقام است .وی همچنین با اشاره به بازگشايي
مدارس از خیران خواست تا کمک های خود را به آموزش و
پرورش و کمیته امداد تحویل دهند تا همه دانش آموزان از
امکانات آموزشی یکسانی برخوردار شوند.

• •آیسک
• •لزوم گسترش فرهنگ ایثار
				
عرب نجات  -امام جمعه آیسک هم در جمع نمازگزاران این • •فردوس
شهر با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت :شهدا حماسه قهرمانانه زینب (س)
مصداق واقعی ایمان به خدا ،حضرت رسول (ص) و ائمه باکمال  -امام جمعه موقت فردوس گفت  :اگرامروزعاشورا

یک جریان زنده وتپنده به بلندای تاریخ است حاصل حماسه
قهرمانانه حضرت زینب (س) بود.
حجت االسالم والمسلمین « کامجو» خطبه های حق طلبانه
حضرت زینب (س) را باعث رسوایی دشمنان اسالم وتکمیل
نهضت حسینی دانست و افزود  :حضرت زینب (س) با خطبه
های حماسی خود پایه های کاخ ظلم را در هم کوبید و فریاد

اطهار (ع) بودند که در مسیر اهداف امام هیچ شک و تردیدی
به خود راه ندادند و به امر وی لبیک گفتند.
حجت االسالم والمسلمین «رادمرد» با تاکید بر انتقال و
گسترش فرهنگ ایثار و شهادت افزود :سیره عملی شهدا
باید الگوی همه ما قرار گیرد.وی از حضور پرشور مردم در
عزاداری سرور و ساالر شهدا قدردانی کرد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪآﻟﺰا ﻤﺮ،ازﺑﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖﻪﺑﺎرﺑﺴﻴﺎرﺳﻨﮕﻴﻦ
اﻗﺘﺼﺎد،اﺟﺘﻤﺎﻋورواﻧ ﺑﺮاﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎداردوﻫﺮ٣ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﻧﻔﺮرادرﺟﻬﺎندرﮔﻴﺮﻣﻨﺪ!
ﻣﺒﺎرزهﺑﺎآﻟﺰا ﻤﺮوﭘﻴﺸﮕﻴﺮازوﻗﻮعآن،راهﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗدارد
ﻪ ــازﺑﻬﺘﺮ ﻦوﺳــﺎدهﺗﺮ ﻦآنﻫﺎا ﻦاﺳــﺖــﻪﭘﺮدازش
ﻣﻐﺰ،ﺳﺮﻋﺖﺑﻴﺸﺘﺮﺑﮕﻴﺮد.ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﺑﻪا ﻦﻣﻨﻈﻮرﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﻨﻨﺪﺑﻪﻃﻮرروزﻣﺮهﺑﻪﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘﻣﺜﻞ»ﺳﻮدوﻮ«
واﻧﻮاعد ﮕﺮــﻪذﻫﻦراﺑــﻪﭼﺎﻟﺶﻣﺸــﺪﺑﭙﺮداز ﺪ.اﮔﺮ
ﭼﺮخدﻧﺪهﻫــﺎزﻧــﮓزدهذﻫﻦراﺑــﺎاﺑﺰارﻫﺎﻣﻨﺎﺳــﺒﻣﺜﻞ
»ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ«روﻏﻦﺎرﻨﻴﺪ،ﺑﻪﻣﺮورﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
»ﻓﺮاﻣﻮﺷ«راﻣﻬﺎرﻨﻴﺪوازاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖﺗﺎنﻟﺬتﺑﺒﺮ ﺪ.
اﻣﺮوزآﻏﺎزﻫﻔﺘﻪﭼﻬﺎرمﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻣﻨﻄﻘروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎناﺳﺖ.
ﺗﻼشدار ﻢﻟﺬتﺳﺮﮔﺮﻣﺳﺎﻟﻢراﺑﻪﺷﻤﺎﺑﭽﺸﺎﻧﻴﻢوﺟﺎ ﺰها

شکل گیری باید دارای مقبولیت و مشروعیت باشد و امام
راحل (ره) مقبولیت زیادی بین مردم داشت و توانست
حکومت مقتدر اسالمی تشکیل دهد که منافع استبداد و
استکبار را به خطر انداخت.
حجت االسالم والمسلمین «استاد » افزود  :نظام های
استبدادی و استکباری که نظام مقدس اسالمی ایران را
مزاحم منافع خود و مخالف استعمار می بینند ازهمان
ابتدای پیروزی انقالب با روش های مختلف به دشمنی با
نظام می پردازند .
به گفته وی اگر مسئوالن کشور و قوای سه گانه نظام هم
مثل امام راحل (ره ) و مقام معظم رهبری وظایف خود را
طبق قانون اساسی کشور انجام می دادند کشور ما هیچ
مشکلی نداشت.

• •بشرویه
• •اسالم زنده ماند
پورغزنین  -امام جمعه بشرویه با اشاره به این که یکی از

اهداف قیام امام حسین(ع) امربه معروف و نهی از منکر است
گفت  :امام حسین (ع) درس ایثارگری و شجاعت را به همه ما
آموخت و ثمره خون آن حضرت زنده نگه داشتن اسالم بود.
حجت االسالم والمسلمین «شمس الدین» افزود  :ما باید
پشتیبان والیت باشیم چرا که این بهترین راه برای پیروی از
اسالم و پیروزی حق علیه باطل است.
به گفته وی دشمنان  ،امروز به دنبال دورکردن جوانان و
خانواده ها از اسالم هستند تا بتوانند به راحتی به اهداف
شوم خود دست یابند.
وی گفت :جنگ امروز  ،جنگ اقتصادی و فرهنگی است و
باید برای افزایش تولید و ارتقای فرهنگ بکوشیم و همانگونه
که مردم در هشت سال دفاع مقدس با دست خالی به
همراهی نظام برخاستند امروز نیز بازاریان و مردم به دولت
و اقتصاد کشور کمک کنند.

• •قاین
• •الگوهای انسان شناسی
حقانی – امام جمعه قاین گفت  :امام حسین (ع) و یارانش

به عنوان بهترین الگوهای انسان شناسی  ،جوانمردی و
دینداری هستند .حجت االسالم والمسلمین «رحمانی»
با اشاره به این که تمام تالش دلسوزان مذهبی و فرهنگی
جامعه باید در راستای بیان پیام های واقعه عاشورا باشد
افزود  :عزاداران و دوستداران امام حسین (ع) بصیرت پیام
عاشورا را سرلوحه کار خود قرار دهند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻫﻢﺑﻪرﺳﻢ ﺎدﺑﻮدﺗﻘﺪ ﻢﺗﺎنﻨﻴﻢ.
ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎﻣﺴﺎﺑﻘﺎتروزﻫﺎﺷﻨﺒﻪ
ﺗﺎﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﮔﺬﺷﺘﻪ:
آﻗﺎاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞﺣﺴﻴﻦﭘﻮرازﺑﺮدﺳﻦ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه٠٩٣٦٩...٤٥٣
ﺑﺮﻧﺪه٥٠ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪو ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺮﺿﻴﻪ اﻓﻀﻠ از ﻣﺸــﻬﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره
ﻫﻤــﺮاه ٠٩٣٦٧...٥١٨ﺑﺮﻧــﺪهاﺷــﺘﺮا»دوﻣﺎﻫــﻪروزﻧﺎﻣــﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنﺷﺪﻧﺪﻪا ﺸﺎنﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪﻋﺲﺷﺎنراﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.
ﻞﭘﻴﺎﻣﻫﺎدر ﺎﻓﺘــدروبﺳــﺎ ﺖısargarmi.irﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﻗﺒﻞ

ﻫﺮ ٣ﺛﺎﻧﻴﻪ ،

• •نهبندان
• •بایدهای امر به معروف
مرندی  -امام جمعه نهبندان با اشاره به فریضه امر به معروف

عشق به والیت و رهبری و عشق به اسالم و قرآن دربین مردم
و جوانان انقالبی ما ریشه دوانده است .
حجت االسالم والمسلمین «فرح بخش» به شرایط کشور
اشاره کرد و افزود :دشمنان ایران اسالمی به خیال این که
انقالب چهل سالگی خودش را نخواهد دید دست از هر
توطئه ای علیه کشورما برنمی دارند ولی غافل از این هستند
زمانی که انقالب نهالی نوپا بود نتوانستند کوچکترین ضربه
ای به ایران بزنند چه رسد به االن که به درختی تناورتبدیل
شده است.
وی گفت :وقتی دشمنان  ،عزت و اقتدار ما را می بینند
شبانه روز به فکر تهدیدهای مختلف هستند ولی هر روز نا
امیدتر می شوند .

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن آﻟﺰاﻤﺮ ﻣﮔﻴﺮد!

حق طلبانه شهدای کربال را به گوش همگان درطول تاریخ
رساند.
وی به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهارکرد  :درجنگ ابهت
ابرقدرت های شرق وغرب را در هم شکستیم و امروز نیز باید
برای تقویت روحیه و عمل جهادی تالش و دستاوردهای
دوران دفاع را حفظ کنیم .
به گفته وی برخی از مدیران روحیه جهادی ندارند و از قدرت
درک روحیه جهادی هم بی بهره اند و مادامی که کارها را
برای رضای خداوند و با الگوگیری از شهدا انجام ندهیم
نخواهیم توانست مشکالت را از سر راه برداریم .

ﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

 1ﺑﺎ ﺪدورﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕ 
ﺷــﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑﺸــﻴﻢ .ا ﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــﻞ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ  ِ
ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ« اﺳﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮ ﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨ اﮔــﺮ ﺑــﺎ ﺧﻄــ ﻓﺮﺿ،
ﻫﺮ ﻧﻘﻄــﻪ از ﺷــﻞ را ﺑــﻪ ﺧﺎل
ﻣﺮﺰش وﺻﻞ ﻨﻴــﻢ و ﺧﻂ را
ﺑﻪﻫﻤﺎنﻣﻘﺪاراداﻣﻪدﻫﻴﻢ،ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪﻗﺮ ﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷﻞﺑﺮﺳــﻴﻢ .ﺎ اﮔﺮﺷﻞرا١٨٠درﺟﻪ
دورﺧﺎلﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد ،ﺑﺎ ﺪ رو ﺧﻄﻮط ﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشدا ﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادر»ﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪا ﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

حضور عزتمندانه رزمندگان در جبهه ها ،همراهی با والیت و لبیک به فرمان امام راحل
(ره) از دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس است که باید قدر این نعمت ها را بدانیم.
امام جمعه موقت بیرجند روز گذشته در خطبه های نماز جمعه این شهرگفت :از دوران
نهضت امام خمینی (ره) در سال  ، 42قیام خونین  15خرداد ،دوران انقالب و دفاع
مقدس تاکنون  230هزار شهید تقدیم انقالب کرده ایم از این رو می توانیم در منطقه
و جهان حرف برای گفتن داشته باشیم.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم والمسلمین «نوفرستی» با اشاره به هفته دفاع مقدس
افزود  :در روزهای جنگ در منطقه جغرافیایی غرب و جنوب کشور در مبارزه ای که
با عراق داشتیم  80کشور دنیا به طور رسمی برای همراهی با رژیم بعثی ،سرباز
فرستادند اما به یاری خدا رزمندگان ما با توکل بر خدا و انسجام نیروهای مسلح،
پیروز میدان شدند.
وی ادامه داد :در دوران دفاع مقدس ،رزمندگان از هر گروهی احساس تکلیف کردند
و به میدان آمدند و باب جهاد گشوده بود و امروز هم باب جهاد متفاوت شده و جهاد
اقتصادی  ،سیاسی  ،فرهنگی و فکری از جمله آن هاست.
وی با تاکید بر اینکه شهدای دفاع مقدس رسالت خود را انجام دادند گفت :به تعبیر
رهبر معظم انقالب ،شهدا در جریان کربال در یک نصف روز به رسالت خود عمل کردند
و کسانی که بعد از جریان کربال تا امروز و آینده ماندند ،حرکت در مسیر شهدا مهمترین
رسالت آنها است .امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها افزود :رسالت معلمان و اساتید در حوزه دانشگاه و
مدارس بسیار سنگین است .وی خطاب به معلمان گفت :ما در یک موقعیت خاص به
سر می بریم و در شرایطی که چشم همه امت ها به کشور ما است باید احساس تکلیف
کنیم .حجت االسالم نوفرستی اظهارکرد :همه ما خود را مدیون معلمان می دانیم و از
مدیران مدارس و دانشگاه ها انتظار داریم در برابر مسائلی که بچه های ما را آلوده می
کند از زیر مجموعه خود مراقبت کنند .وی در بخش دیگری از سخنان خود بر مراقبت
از ایمان و سرمایه های معنوی انسان تاکید کرد و گفت :امروز به برکت نام امام حسین
(ع) روز به روز زمینه انسجام و پیوند عمیق امت اسالمی فراهم می شود و هرکه اهل
ایمان است باید آن را مراقبت و حفظ کند.
وی ادامه داد :بعد از گذشت روزهای تاسوعا و عاشورا به اربعین حسینی نزدیک می
شویم که به فرموده رهبری ،یک انقالب نظیر انقالب اسالمی است و نباید راهپیمایی
آن را از دست دهیم زیرا دشمن به دنبال شکاف بین امت مومن ما و مردم عراق است.
حجت االسالم نوفرستی افزود :همواره در جریان حق ،دشمنان به میدان می آیند و
مشکل ایجاد می کنند اما وقتی جبهه حق با شتاب حرکت کند همه دل ها را تسخیر
می کند .وی یادآور شد :آن چه عزت نفس و کرامت انسان را دچار آسیب می کند طمع
است لذا باید عزتمندانه مشکالت فردی و اجتماعی را حل کنیم.
امام جمعه موقت بیرجند گفت :مدیران دستگاه ها هم تکلیف دارند که با تکیه و توکل
بر خدا ،مشکالت مردم را گره گشایی کنند  .وی اظهار داشت :به فرموده رهبر معظم
انقالب باید از آمریکا و استکبار قطع امید کنیم زیرا آنها دشمنان ما هستند و دشمن
هم کارش دشمنی است و جامعه اهل ایمان فقط به خدا تکیه دارد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗﻪﺧﻂﻫﺎ راﺑﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎ ﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎد ﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸﻴﻞدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

 2ﻫﺮ ﺗﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮ ﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷﻞﺑﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

»ﻧﻘﺶــﺎب ﻗﺮﻨﻪ« ﻜ از ﺳـﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﻌـﺮوف ﺟﻬـﺎن اﺳــﺖ .در ﻫـﺮ »ﻧﻘﺶـﺎب ﻗﺮﻨﻪ«،
ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن اﺳــﺖ .ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕ،
ـ ﺷـ§ﻞ ﻣﺘﻘـﺎرن ﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮ ﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه ﺸـ¨ ﺷـﻮد.

همراهی با والیت از دستاوردهای
دفاع مقدس است

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﻗﺮ ﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

امام جمعه موقت بیرجند:

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮ ﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑﺸﻴﺪ.
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 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸﻴﺪ ،ﺑﺮﺧ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب
و ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ ــﻪ:
»ا ــﻦ ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺤــﺪوده ــﺪام ﺧــﺎل
ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤــﺎم ﺧﺎلﻫﺎرا
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ .وﻗﺘــ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪ ﺪ ــﻪ ﻓﻘﻂ
ــ از آن ﻫــﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧــﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪ ﺪ را ﻪ ﺑﺮا ا ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺎ
ﻗﺮ ﻨﻪاش ﻣُ ﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑﺸﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا» واﺣﺪ واﺣﺪ«ﺑﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ 
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
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 6ﺑﺮاﺣﻞا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ»ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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