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امامان جمعه استان مطرح کردند:

اربعین نمایش اقتدار والیت مداران
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وی به حادثه میرجاوه و ربوده شدن مرزبانان اشاره کرد و گفت :انتظار می رود مسئوالن
امنیتی به حفاظت از مرزها و فعالیت تروریست ها حساسیت بیشتری داشته باشند.

سرایان
ارادت به اهل بیت(ع)
موسوی – امام جمعه موقت سرایان نیز در خطبه های نماز جمعه این شهر با قدردانی از

حضور مردم در مراسم بدرقه عوامل ستاد اربعین شهرستان و جمع آوری بالغ بر 100
میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی برای اجتماع بزرگ اربعین ،این کار را نشانه اوج
ارادت و عشق به اهل بیت(ع) دانست.
حجت االسالم والمسلمین «یوسف پور» به ماجرای قتل خاشقجی در کنسولگری
عربستان در ترکیه اشاره کرد و گفت :همه این نقشه ها و سر و صداها به منظور گمراهی
اذهان عمومی از فجایع دشمن در فلسطین ،یمن و سوریه و با کارگردانی آمریکا برای
دوشیدن بیشتر عربستان طراحی و اجرا شده است.

آیسک
نیازمند افراد انقالبی هستیم

نماز جمعه طبس  -عکس  :توسلی

امامان جمعه استان روز گذشته در خطبه های نماز جمعه بار دیگر بر توجه مسئوالن به
رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم تاکید کردند .آن ها همچنین با اشاره به در پیش
بودن اربعین حسینی ،برگزاری همایش جهانی پیاده روی اربعین را خواری در چشم
دشمنان اسالم و اهل تشیع دانستند.
آن ها از مسئوالن درخواست کردند روحیه امید به آینده را نزد مردم تقویت کنند.

طبس
رعایت حال محرومان

توسلی -امام جمعه طبس در جمع نمازگزاران این شهر گفت :مسئوالن باید رسیدگی
به وضعیت معیشتی مردم و رعایت حال محرومان جامعه را به عنوان یک وظیفه مهم
دینی مدنظر قرار دهند.حجت االسالم والمسلمین «محمدی» افزود :امروز اقتصاد،
مسئله اصلی کشور است و توجه به تولید داخلی برای تقویت این بعد بسیار مهم است.
وی اظهار کرد :اگر وضعیت اقتصاد بهبود نیابد معضل اشتغال برطرف نمی شود و اگر
برای رفع مشکل اشتغال چاره اندیشی نشود مشکالت زیادی خواهیم داشت.
وی تاکید :مسئوالن برای تحقق آن چه در اقتصاد مقاومتی ضروری و مورد نیاز است
برنامه ریزی کنند.

نهبندان
نمایش دلدادگی به امام حسین(ع)

مرندی  -امام جمعه نهبندان در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به در پیش بودن
اربعین گفت :همایش بزرگ پیاده روی اربعین ،نمایشی از صحنه های دلدادگی به امام
حسین(ع) است که امروز به یک جریان تبدیل شده و پشتیبانی از این حرکت ،سبب اجر
و پاداش است .حجت االسالم والمسلمین «خزایی» ادامه داد :دشمنان خیال واهی در
سر دارند که نظام جمهوری اسالمی نباید چهلمین سالگرد خود را جشن بگیرد و آن را
به گور خواهند برد .وی افزود :مسئوالن باید مشکالت مردم را بدانند و دستگاه های
اداری هم برای رفع آن تالش کنند.

حاجی آباد
زیرساخت های ورزشی ناقص در زیرکوه
دروگر -امام جمعه حاجی آباد نیز در جمع نمازگزاران این شهر با اشاره به این که داشتن

جامعه سالم مبتنی بر ورزش صحیح است گفت :زیرکوه در بحث ورزش از نظر زیرساخت
ها با شرایط مطلوب فاصله دارد و نبود سالن ورزشی برای خواهران و نبود امکانات در
گود باستانی توجه اداره کل ورزش و جوانان را می طلبد.
حجتاالسالموالمسلمین«مرتضائینیا»بااشارهبهنزدیکبودناربعینحسینیافزود:
دشمنان تالش می کنند اربعین کمرنگ شود در حالی که حماسه پیاده روی اربعین،
نمایش قدرت اسالمی و معرفی قدرت شیعه به جهانیان است.

عرب نجات  -امام جمعه آیسک در جمع نمازگزاران این شهر با اشاره به جنگ روانی
دشمن علیه نظام اسالمی گفت :در این شرایط نیازمند افراد انقالبی هستیم تا با اقتدار،
استدالل و منطق وارد میدان شوند و در مقابل فتنه گری های استکبار ایستادگی کنند.
حجتاالسالموالمسلمین«رادمرد»افزود:یکیازبرنامههایدشمنبرایتضعیفنظام
اسالمی این است که سعی در بزرگ نمایی نقایص و مشکالت دارد تا مردم را نا امید کند.

سربیشه
اهمیت توجه به صادرات
خسروی  -امام جمعه موقت سربیشه نیز در جمع نمازگزاران این شهر گفت :اربعین از

شعائر اسالمی شیعیان است و باید آن را بزرگ و با عظمت برگزار کنیم.
حجت االسالم والمسلمین «عرب» با اشاره به روز صادرات ،یکی از مباحث مهم هر
کشور را توسعه اقتصادی بیان کرد و یکی از راههای توسعه اقتصادی را تجارت خارجی
و صادرات دانست و خواستار زمینه سازی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای بهبود
روند صادرات شد.

فردوس
خطر جدی فضای مجازی
باکمال -امام جمعه فردوس در جمع نمازگزاران این شهر با هشدار نسبت به خطر فضای

مجازی گفت :بسیاری از طالق ها ناشی از فضای مجازی است و شبکه های اجتماعی
فرهنگ و هویت اسالمی را تهدید می کند که اگر به همین شکل پیش برود باید احساس
خطر کرد .حجت االسالم والمسلمین «بابایی» خواستار اندیشیدن تدبیری توسط
مسئوالن و متولیان امر شد تا آسیب بیشتری به خانواده ها و جوانان وارد نشود.

خضری دشت بیاض
محصوالت با کیفیت را بخرید
سدیدی -امام جمعه موقت خضری دشت بیاض در خطبه های نماز جمعه این شهر با

اشاره به فرا رسیدن روز صادرات گفت :یکی از عوامل مهمی که می تواند سبب گرایش
مردم به استفاده از یک کاال یا استفاده نکردن از آن شود تشویق بازاریان و کسبه شهر و
استان است.
حجت االسالم والمسلمین«میری» با بیان این که شرط تحقق استفاده از کاالی داخلی
تالش تولید کنندگان برای ارتقای کیفیت محصوالت است افزود :کیفیت خیلی از
کاالها و محصوالت داخلی خضری دشت بیاض با کیفیت کاالها و محصوالت خارج از
استان برابری میکند.

آرین شهر
دستاوردهای نظام
سالخورده  -امام جمعه آرین شهر نیز در خطبه های نماز جمعه این شهر بزرگ ترین

دستاورد نظام اسالمی را استقالل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت:
اقتدار ،عظمت و عزت کشور در گرو اتحاد و همبستگی همه دلسوزان است تا در این برهه
از زمان که مردم با مشکالتی روبه رو هستند ،چالش ها رفع شود.
حجت االسالم والمسلمین «فرح بخش» در ادامه به واقعه عظیم اربعین اشاره کرد و ادامه

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎﺑﺮاﺣﻞﻧﻘﺶﺎبﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺪ...

ﻫﺪفﻣﺎ

.

ﭼﺸـﺎﻧﺪن ﻃﻌـﻢ ﻟﺬﯾﺬ ﺳـﺮﮔﺮﻣﯽ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﭘﻴﺎﻣــ از ﺷــﻤﺎره  ٠٩١٥٨...٩٢١درﺎﻓــﺖ ﺮدــﻢ ﻪ
اﻦﻃﻮر ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :ﺟﺪول ﺳﻮدوﻮ رو دوﺳﺖ ﻧﺪارم وﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﺗﻮﻧﻢ ﺳﺨﺘﻪ!«
ﻋﺮض ﻣﻨﻢ ﻪ :اﺗﻔﺎﻗــﺎ  از اﺻﻠﺗﺮــﻦ اﻫﺪاف ﻣﺎ در

ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﺪ ﺑﺨﺶ ﺳــﺮﮔﺮﻣ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ،ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧ را ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ £ﺳﺎﻟﻢ
دﻋﻮت ﻨﻴﻢ و ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭽﺸﺎﻧﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ از ﺳــﻮدوﻮﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪا£ﺗﺮ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺮدﻢ ﺑﺮا £آﻣﻮزش دﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ،ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ £آﻣﻮزﺷ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻨﻨﺪ ﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻵن ﻫﻢ در وبﺳــﺎﺖ آﻣﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﺮا £ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎــ ﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻞ ﺮدنﺷــﺎن
ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗــﺮ از دﮕــﺮ اﻧــﻮاع ﻧﻘﺶــﺎب اﺳــﺖ ﻫﻢ ﺑﺨﺸــ ﺑﻪ
ﻋﻨــﻮان »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳــﺎﺖ اﺠــﺎد ﺮدﻢ ﺗﺎ ﺑــﺮا £ﺣﻞ
ﺮدن ﻧﻘﺶﺎب ﻫﺮ روز ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ از وبﺳﺎﺖ ﻤ µﺑﮕﻴﺮﺪ.
اﮔــﺮ ﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﻣﺠﻬــﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺑﺎرﺪﺧﻮان اﺳــﺖ،
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﻦ ﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻪ ﻨﺎر ﻫﺮ ﻧﻘﺶﺎب
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ اﻦ ﻤµﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ .از اﻣﺮوز

داد :پیاده روی اربعین به مسلمانان امید و به مخالفان اسالم و شیعیان نا امیدی می دهد.
وی با اشاره به قتل روزنامه نگار منتقد عربستان در کنسولگری این کشور در ترکیه گفت:
کشوری که خود را خادم الحرمین می داند و دم از حقوق بشر و آزادی می زند ،بدترین
جنایت ها را در منطقه با حمله به یمن انجام می دهد.

دیهوک
کمبود امکانات پزشکی در دیهوک
استاد -امام جمعه دیهوک هم در جمع نمازگزاران این شهر به تاسیس شورای خیران

سالمت دیهوک اشاره کرد و گفت :بسیاری از مسائل و مشکالت جامعه در زمینه های
مختلف با کمک خیران برطرف می شود.
حجتاالسالموالمسلمین«ایزدی»بااشارهبهکمبودامکاناتولوازمپزشکیوهمچنین
دوری مسافت دیهوک تا شهرهای اطراف ادامه داد :خیران برای خرید امکانات پزشکی
مورد نیاز مرکز جامع سالمت دیهوک کمک کنند تا بسیاری از مسائل و مشکالت مردم
این منطقه محروم در زمینه سالمت برطرف شود.

ارسک
ناامیدی را ترویج ندهید
رحیمیان -امام جمعه ارسک هم در خطبه های نماز جمعه این شهر بر امید دادن به مردم

به آینده توسط مسئوالن تاکید کرد و گفت :باید در رفتار ،گفتار و تالشمان سعی کنیم
تا یاس و ناامیدی در بین مردم رسوخ نکند .حجت االسالم والمسلمین«استاد» افزود:
جوانان انقالبی و جهادی ایران آینده را مقتدرتر و منسجم تر می سازند و سعی می کنند
تا در جهان ،استکباری وجود نداشته باشد .وی با تسلیت شهادت عمار ادامه داد :عمار
با تحمل همه سختی ها و مشکالت دست از والیت برنداشت و حامی والیت بود و امروز
نیز عمارهایی همچون سردار سلیمانی عرصه را بر استکبار تنگ کرده اند و به عنوان یک
الگو در جامعه اسالمی مطرح هستند.

خوسف
انقالب نیازمند عمارهای زمان
مشمولی -امام جمعه خوسف نیز در جمع نمازگزاران این شهر با اشاره به سالروز شهادت

عمار یاسر گفت :عمار شیعه ای بصیر بود که بصیرت را به همه یاد داد و انقالب اسالمی
نیاز به عمارهای زیادی دارد که روشنگری کنند تا در این فضای غبارآلود دچار تردید
نشوند .حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» با اشاره به کمبود امکانات ورزشی
ادامه داد :ورزش خوسف مظلوم است زیرا امکانات ورزشی در شهرستان خیلی کم است
و توجه ویژه مسئوالن را می طلبد.وی با اشاره به همایش پیاده روی اربعین گفت :اربعین
جلوه عشق به امام حسین(ع) است و دین با نهضت حسینی و قیام امام حسین(ع) و با
همایش اربعین ماندگار شده است.

بشرویه
حماسه عظیم جهانی
پورغزنین-امامجمعهموقتبشرویهنیزبااشارهبهفرارسیدنایاماربعینحسینیگفت:

در ایام اربعین حسینی هر سال حماسه عظیم جهانی برپا می شود و عاشقان اباعبدا...
الحسین(ع) از سراسر جهان برای شرکت در همایش بزرگ اربعین به عراق می روند.
حجت االسالم والمسلمین «حدادیان» افزود :دشمنان اهل بیت(ع) از این حماسه
باشکوه سخت در هراس و وحشت هستند و تالش میکنند تا مکتب اباعبدا...
الحسین(ع) را در جهان نامعتبر نشان دهند این در حالی است که هیچ گاه نور مکتب
حسینی خاموش نمی شود.

قاین
سند توسعه کشور

امام جمعه قاین اقتدار  40سالگی انقالب را بیان کرد و گفت :معنای این سند که مقام
معظم رهبری در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در معرض دید افراد قرار می
دهند این است که به ترامپ بگوید یاوه گویی های تو در بین جامعه و انسان های مومن
انقالبی جایگاهی ندارد.
حجت االسالم والمسلمین«رحمانی» با اشاره به این که چنین سندی در دنیای غرب
داریم و چرا جمهوری اسالمی ایران از مفاد این سند استفاده نکرده است افزود :سند
غرب بر اساس مبانی خاصی نوشته شده است و شاخصه های توسعه آن فقط جنبه مادی
دارد و از شاخصه های معنوی در آن خبری نیست.

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

ﻫﻢ ﺑﺨﺸــ از ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ £ﻧﻘﺶــﺎب را ﺧﻮدﻣــﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻤ ﺑﺮا £در ¹ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪا £ﺑﺮا £ﺷﺮوع ﺣﻞ ﻫﺮ ﻧﻘﺶﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ:
آﻗــﺎ £ﻋﻠــ داﻧﺶ آﻣــﻮز از ﻣﺸــﻬﺪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه
 ٠٩٣٦٤...٧٠٦ﺑﺮﻧــﺪه ٥٠ﻫــﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
و ﺧﺎﻧــﻢ ﺻﺪﻘــﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤــ از ﻣﺸــﻬﺪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه
 ٠٩٣٧٩...٧٩٦ﺑﺮﻧﺪه اﺷﺘﺮا ¹دوﻣﺎﻫﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﺑﻪ زود £ﺟﻮاﺰ اﻦ ﻋﺰﺰان ﺗﻘﺪﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣ µﻫــﺎ £درﺎﻓﺘــ در وب ﺳــﺎﺖ
 1sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

دور ﻫـﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕـ  ،ـ ﺷـﻞ
ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺸـ
ﺷـﻮد .اﮔـﺮ ﻤـ ﻻزم داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ
ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷـ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن اﺳﻦ ﻨﻴﺪ ﺎ ﺑﻪ
ﺑﺨـﺶ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ µ
ﺷــﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑﺸــﻴﻢ .اﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖــِ µ
ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮﻨﻪاشدرآنﺳﻮ£ﺷﻞﺑﺮﺳﻴﻢ.ﺎاﮔﺮﺷﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮا£رﺳﻢﺷﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎــﺪرو£ﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشداﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮا£در¹ﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼµﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ£ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر£ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮار£ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗﻪﺧﻂﻫﺎراﺑﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎدﻮارها£
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸﻴﻞدﻫﻨﺪ.

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

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو £ﺧﻄﻮط ﺷﻞﻫﺎ£
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑﺸﻴﺪ.
 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸــﻴﺪ،ﺑﺮﺧﺧﺎﻧﻪﻫﺎ£
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب و
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ ــﻪ» :اﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻣﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺤﺪوده
ﺪامﺧــﺎل ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤﺎم
ﺧﺎلﻫــﺎرا ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴﺪ.
وﻗﺘــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ ﻪ
ﻓﻘﻂازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻪ
ﺧﻂﺟﺪﺪ£راﻪﺑﺮا£اﻦﺧﺎﻧﻪﺎﻗﺮﻨﻪاشﻣُ ﺠﺎزاﺳﺖ،ﺑﺸﻴﺪ.
 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا»µواﺣﺪµواﺣﺪ«ﺑﺸــﻴﺪوﺑﺮا£ﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎµ
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪ£ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 6ﺑﺮا£ﺣﻞاﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¹ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

آن هایی که راه رشد و پیشرفت کشور را به داشتن رابطه با آمریکا و
اروپا گره میزنند سخت در اشتباه هستند زیرا تجربه  40ساله از
شیطنت ها و کینه توزی استکبار که از هیچ اقدامی برای شکستن
مقاومت ملت و براندازی نظام دریغ نکرده است ،این موضوع را
نشان می دهد.
امام جمعه موقت بیرجند در خطبههای نماز جمعه با اشاره به
این که دستاوردهای انقالب اسالمی در  40سال گذشته نتیجه
همراهی و همدلی مردم و مسئوالن نظام بوده است گفت :وضعیت
کنونی کشور با پیش از انقالب قابل مقایسه نیست.
حجت االسالم والمسلمین «مختاری» ظهر امروز با بیان این که
با وجود همه مشکالت و شیطنتهای استکبار امروز هیچ قدرت
زورگویی در برابر اراده آهنین ملت و نظام نمیتواند پیروز شود،
افزود :باید قدر دستاوردهای  40ساله نظام را بدانیم.
وی یکی از موضوع های مهم اجتماعی را تربیت ،بصیرت و رشد
سیاسی دانست که الزمه رشد و تربیت سیاسی در اعتدال و حق
مداری است .وی حساس بودن در برابر حوادث اجتماعی را الزم
دانست و اظهار کرد :هرگز نباید فریب دشمن را بخوریم و باید
تالش کنیم در همه موضوع ها از افراط و تفریط خودداری کنیم.
حجت االسالم «مختاری» اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی
را تنها راه پیشرفت کشور دانست و افزود :ملت ما نشان داده در 40
سال اخیر با وجود همه گرفتاری ها و مشکالت ،اما مسیر پیشرفت
و شکوفایی را با اقتدار طی کرده است .وی با تاکید بر این که نظام،
آرزوی از بین بردن کشور را بر دل دشمن می گذارد ،ادامه داد:
برای پیشبرد سند الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت؛ همراهی
مردم ،نظام اسالمی و مسئوالن قوای سه گانه الزامی است و باید
همه مسئوالن به وظایف خود عمل کنند.
امام جمعه موقت بیرجند سند باالدستی را الگوی اسالمی-ایرانی
پیشرفتبرایاعتالینظامدانستوگفت:در 50سالگذشتهاین
سند باالدستی طراحی شده و از آغاز دهه  1400شمسی الگوی
کشور برای پیشرفت همراه با عدالت ،اخالق و انسانیت خواهد
بود .وی با بیان این که نباید از اروپا توقع همکاری وکمک داشته
باشیم ،افزود :اعتماد به دشمن ،گدایی در برابر دشمن و التماس
به او نشانه بی بصیرتی است .وی با اشاره به این که هر جا براساس
اسالم و نظام اسالمی رفتار کردیم به نتیجه رسیدیم اما هر جایی که
از نقشه تخطی کردیم با مشکل مواجه شدیم ،افزود :نظام اسالمی
نقشه راه اداره کشور است .به گفته وی ،برخی مسئوالن آن گونه که
باید متعهد و معتقد به آرمان های نظام جمهوری اسالمی نیستند و
آن ها افراد ساده لوح هستند و نگاه به خارج دارند.

ﺳﻮدوﻮ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﻗﺮﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ

امام جمعه موقت بیرجند:

گره زدن راه پیشرفت به ارتباط با آمریکا
اشتباه است
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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