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گزارش نماز جمعه
شنبه  2۲دی 5 . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲90۴

امامجمعهموقتبیرجندمطرحکرد:

امامانجمعهاستانمطرحکردند:

حضرتزینب(س)الگویماندگارایثار
خواهند زد .به گفته وی به کوری چشم دشمنان سه
ماهواره ایرانی در سالروز چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی به فضا پرتاب می شود.

امامان جمعه استان روز گذشته در جمع
نمازگزاران ،مناسبت های هفته پیش رو را محور
سخنان خود قرار دادند که عمده آن به موضوع
سالروز والدت حضرت زینب (س) به عنوان الگوی
ماندگار ایثار و بصیرت زن مسلمان برمی گشت.
از دیگر مباحث امامان جمعه می توان به سالروز
شهادت شهدای هسته ای 26 ،دی ماه روز فرار
شاه از ایران ،تاکید رهبری به مسئوالن در توجه به
معیشت مردم ،دستاوردهای انقالب اسالمی و ...
اشاره کرد.

• •فردوس
• •دستاوردهای نظام
باکمال  -امام جمعه فردوس هم در خطبه های

• •حاجی آباد
• •الگوی ماندگار ایثار
دروگر -امام جمعه حاجی آباد در خطبه های نماز

جمعهاینشهربااشارهبهسالروزوالدتحضرتزینب
کبری (س) و تبریک روز پرستار گفت :آن حضرت
الگوی ماندگار ایثار و بصیرت زن مسلمان است.
حجت االسالم والمسلمین« مرتضائی نیا» ،به سالروز
انتصاب آیت ا ...خامنه ای به امامت جمعه تهران
اشاره و اظهار کرد :میعادگاه های نماز جمعه ،قرارگاه
بصیرت و اخالق به حساب می آیند و به برکت نظام
جمهوری اسالمی در بیش از  900نقطه کشور نماز
جمعه برپا می شود .وی  22دی ماه را یادآور شهدای
مظلوم هسته ای دانست و شهیدان علی محمدی و
احمدی روشن را الگوی اندیشمندان جوان کشور در
پیشرفت علمی بیان کرد.

• •طبس
• •نقش احیاگری پرستاران
توسلی  -امام جمعه طبس نیز در جمع نمازگزاران

این شهر ،ضمن گرامیداشت و تبریک روز پرستار،
نقش این قشر را احیاگر و زند هکننده دانست و
بیان کرد :اگر پرستار دلسوز و مهربان در کنار
بیمار نباشد ،گمان این که معالجه پزشک در آن
بیمار تأثیری نبخشد ،زیاد است .حجت االسالم
والمسلمین«محمدی» ،افزود :همچنان که مردم
به چشم تکریم به پرستاران نگاه می کنند خودشان
هم به این شغل به چشم تکریم نگاه کنند چون قدر
دانستن از خود ،نقش عظیمی در کیفیت بخشی
به انجام کار دارد .وی ادامه داد :از منظر قرآن
مجاهدانی که قبل از فتح و پیروزی ،زمینه قیام علیه
طاغوت را فراهم می کنند ،با انقالبیون و مجاهدان
بعد از فتح مساوی نیستند؛ بلکه آنان مقام واالتری
نزد خدا و رسولش دارند.

• •آیسک
• •مدیریت در نظام اسالمی
عرب نجات  -امام جمعه آیسک هم در خطبه های

نماز جمعه این شهر با تبریک سالروز والدت حضرت
زینب (س) و روز پرستار ،آن حضرت را اسوه صبر،
استقامت و ایثار دانست .حجت االسالم والمسلمین
«رادمرد» با تاکید بر این که مدیریت در نظام اسالمی
باید بر مبنای شاخص ها و ارزش های اسالمی باشد
افزود :مدیریت اسالمی یعنی این که در مقابل
دشمن نهراسیم و شجاعانه و عاقالنه با دشمن
برخورد کنیم .به گفته وی برخی این روزها باز هم
رفتن به سوی آمریکا را مطرح می کنند که باید
پرسید آیا آن ها بد قولی ها و بی تعهدی آمریکا در این
چهل سال را ندیده اند یا خود را به خواب زده اند؟

• •ارسک
• •ویژگی های حضرت زینب (س)
رحیمیان  -امام جمعه موقت ارسک نیز در جمع

نمازگزاران این شهر ،با تبریک سالروز والدت
حضرت زینب (س) گفت :بصیرت و دشمن شناسی
از ویژگی های حضرت زینب (س) بود که تعهد و
وفاداری خود را به امام زمان (عج) خود ثابت کرد
و بعد از عاشورا نیز با روحیه ای سرشار از آگاهی و
شجاعت نقشه های دشمن را شناخت و آن ها را رسوا
کرد .حجت االسالم والمسلمین« وکیل زاده» افزود:
جوانان و بانوان ایران زمین در شناخت دشمن در
این زمان باید از حضرت زینب (س) الگو پذیری
داشته باشند.

• •خوسف
• •توجه به معیشت مردم
مشمولی  -امام جمعه خوسف هم در خطبه های
نماز جمعه این شهر ،با تبریک سالروز میالد حضرت

زینب (س) ،روز پرستار و بهورز با اشاره به تاکید مقام
معظم رهبری درباره افزایش جمعیت افزود :موضوع
افزایش جمعیت باید جدی گرفته شود چون شاخص
جمعیت حرف اول را در هر کشور و منطقه ای می
زند و در خراسان جنوبی نیز میزان والدت ها نسبت
به سال گذشته کمتر شده که نگران کننده است.
حجت االسالم والمسلمین« شاهبیکی» در زمینه
تاکید رهبری به مسئوالن در توجه به معیشت مردم
گفت :ایشان از مسئوالن خواستند تا قدردان مردم
باشند و به معیشت مردم بیشتر توجه کنند و منابع
موجود کشور را به نفع مردم جهت دهند .وی اشاره
ای به بودجه سال  ۹۸کرد و ادامه داد ۸۵ :درصد
بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است که
مجلس بیشتر باید دقت کند.

• •خضری دشت بیاض
• •بازخوانی سال های پیروزی
سدیدی  -امام جمعه خضری دشت بیاض نیز

در جمع نمازگزاران این شهر ،با اشاره به
فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی افزود :امسال چهلمین سال از انقالب
اسالمی را جشن میگیریم تا اتفاق های سالهای
پیروزی را بازخوانی کنیم .حجت االسالم
والمسلمین«یعقوبی» ،با بیان این که دشمن همیشه
درصدد ضربه زدن به این نظام است چه در زمان
انقالب و چه زمان حال افزود :اکنون نیز به دنبال
این است که در سالروز  22بهمن ،فتنه در کشور به
راه بیندازد که مردم با هوشیاری و با حضور منسجم
خود در این روز مشت محکمی به دهان آمریکا

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

.

ﺑﺮاىزﻣﺎﻧﯽﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰدهدﻗﻴﻘﻪ!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻰ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى »ﻧﻘﺶﯾﺎب« را آﻏﺎز ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﻰ
ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن آن ﺗﺎ ﺳــﺎﻋﺖ 12ﺷﺐ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻪ در »ﻧﻘﺶﯾﺎب« ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه

• •آرین شهر
• •محاسبه اشتباه آمریکایی ها
سالخورده  -امام جمعه آرین شهر هم درخطبه

های نمازجمعه این شهر به بیانات اخیر مقام معظم
رهبری دراجتماع عظیم مردم قم اشاره کرد و گفت:
آمریکایی ها در محاسبه های خود دچار اشتباه
شده اند و ایران را در سال  56جزیره ثبات معرفی
می کردند اما پس از قیام مردم قم این محاسبه آن
ها به هم ریخت و از طرفی دیگر به این خیال باطل
بودند که امسال در آغاز سال نو میالدی ،جشن
میالد حضرت مسیح (ع) را در تهران خواهند
گرفت که این خواب آن ها نیزآشفته شد .حجت
االسالم والمسلمین«فرح بخش» افزود :معظم له
خطاب به مسئوالن نیز توصیه کردند که برای رفع
مشکالت اقتصادی به صورت انقالبی و جهادی
عمل و همچنین مردم در ادار ه کشور به مسئوالن
کمک کنند.

• •دیهوک
• •کمک به نیازمندان واقعی
استاد  -امام جمعه دیهوک هم در جمع نمازگزاران

این شهر با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی
مردم از نهادهای حمایتی خواست در کمک به
مردم بسیار دقت و به افرادی کمک کنند که نیازمند
واقعی باشند و افرادی هم که نیازمندان منطقه
را به این نهادها معرفی می کنند دقت کنند که

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﺎﺳﺦدﻫ ﺑﻪ »ﻧﻘﺶ ﺎب ﻗﺮ ﻨﻪ« ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪ...

نماز جمعه این شهر ،دستاوردهای نظام را برشمرد
وگفت  :شعار «ما می توانیم» باید وجهه همت
همگان قرار گیرد زیرا با استفاده از همین شعار
دانشمندان جوان ما در موضوع هسته ای ایران را
در ردیف  9کشور هسته ای جهان قرار دادند .حجت
االسالم والمسلمین« بابایی» افزود :همچنین در
تولید علم که قبل از انقالب ،یک دهم درصد علم
جهان متعلق به ایران بود درچهل سالگی انقالب
رشد  20تا 30برابری داشته ایم .در صنایع نظامی
هم ترس بر اندام دشمنان انداخته ایم و موشک
های ساخت داخل ،خواب را از چشم دشمنان
نظام ربوده است .به گفته وی در زمینه های مختلف
پیشرفت های زیادی داشتیم که همه از برکات
انقالب بوده است.

ﺷﻮﻧﺪ.

اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﺮاى
ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ اﻧﺠﺎمدادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ
در ﯾﮏ روز ،از ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻰ ﺟﺎ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ،ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎﯾﻰ را
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﺎن ﮐﻤﻰ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ﻃﻮرى درج ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﻣﺎن زﯾﺎدى ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦدﻫﻰ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ »ﻧﻘﺶﯾﺎب ﻗﺮﯾﻨﻪ« از ﻫﻤﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﮐﻤﻰ ﻃﻮل ﻣﻰﮐﺸﺪ
ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ روال ﺣﻞ آن و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼ آﺷــﻨﺎ ﺷــﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮى ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏﺗﺮى
از اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ را در روزﻫﺎى ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺣﻞ ﺑﺴــﯿﺎر اﻧﺪﮐﻰ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻧﻮس

نیازمندان واقعی معرفی شوند .حجت االسالم
والمسلمین« ایزدی» ،به جنگ اقتصادی و تحریم
های دشمنان علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت:
ملت در هشت سال جنگ تحمیلی ،مقاومت و
ایستادگی کرد و پیروز شد و امروز هم در برابر تحریم
ها و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی مقاومت
می کند تا پیروز شود.

• •نهبندان
• •قدردانی از استاندار
مرندی  -امام جمعه نهبندان نیز در خطبه های

نماز جمعه این شهر ،با تبریک والدت حضرت
زینب (س) و روز پرستار از زحمات این قشر تشکر
کرد و گفت :استاندار اولین سفر رسمی خود را از
نهبندان آغاز کرد که از مردم می خواهم قدر نظام
جمهوری اسالمی و مسئوالن را که خود از مردم
هستند بدانند.
حجت االسالم و المسلمین«خزایی» ،با اشاره به
سفر سه روزه استاندار و حضور معاون عمرانی او و
هیئت همراه قبل از ورود «معتمدیان» به نهبندان
برای احصای نیازها و خواسته های مردم افزود:
وقتی مشکالت و محرومیت ها از نزدیک لمس شود
می توان آن را بهتر به گوش وزیران و هیئت دولت
رساند .به گفته وی اگر مردم در رفاه اما به لحاظ
فرهنگی آسیب دیده باشند آسایش به نبود آرامش
تبدیل می شود.

• •بشرویه
• •شبیه ترین مردم به موال علی(ع)
پورغزنین -امام جمعه موقت بشرویه نیز در خطبه

های نماز جمعه این شهر ،با تبریک فرا رسیدن
سالروز میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار
گفت :فضایل این بانو در صبوری ،پاکدامنی و
سخاوتمندی شبیه ترین مردم به موال علی (ع) است
که می توان صبر این بانو را در واقعه عاشورا دید.
حجت االسالم والمسلمین« حدادیان» ،از کمک
های مردم والیتمدار بشرویه در ساخت صحن و
سرای حضرت زهرا (س) در نجف اشرف قدردانی
کرد و افزود :صحن حضرت زهرا (س) به همت همه
عاشقان آن حضرت به بهره برداری رسیده است و
اکنون صحن حضرت زینب (س) در کربالی معلی
آغاز شده و نیازمند کمک های مردمی است .وی
از کمک  86میلیون تومانی بانوان قالی باف ستاد
عتبات عالیات بشرویه به ساخت صحن حضرت
زهرا (س) خبر داد و گفت :به همت و تالش این
بانوان نیکوکار بیش از  ۱۰۰متر مربع فرش بافته
شد و به فروش رسید.

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

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ:
آﻗﺎ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧ از ﻣﺸﻬﺪ،
ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه ٠٩٣٥٨...٩٤٧
ﺑﺮﻧﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨــﺎز ﻣﺤﻤــﺪ از ﻓﺮ ﻤﺎن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  ٠٩٣٦٠...٩٣٦ﺑﺮﻧﺪه اﺷﺘﺮا دوﻣﺎﻫﻪ
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺷﺪﻧﺪﻪﺗﻤﺎ ﻠﺑﻪﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪنﺗﺼﻮ ﺮﺷﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺟﻮا ﺰ ا ﻦ ﻋﺰ ﺰان ﺗﻘﺪ ﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ در ﺎﻓﺘ ا ﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در وبﺳﺎ ﺖ
 ١sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

دور ﻫـﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕـ ،ـ ﺷـﻞ
ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺼﻮ ـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
ﺸـ ﺷـﻮد .اﮔﺮ ﻤـ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،ا ـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـﻦ
ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑﻪ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮ ﺪ.

 1ﺑﺎ ﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ 
ﺷــ§ﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑ§ﺸــﻴﻢ .ا ﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــ§ﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖ ــ ِ
ﺷ§ﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮ ﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷ§ﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮ ﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷ§ﻞﺑﺮﺳﻴﻢ ﺎاﮔﺮﺷ§ﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧ§ﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷ§ﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎ ــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷ§ﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷ§ﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشدا ﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادرﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪا ﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ§ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗ§ﻪﺧﻂﻫﺎ راﺑ§ﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎ ﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎد ﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸ§ﻴﻞدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

 2ﻫﺮ ﺗ§ﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــ§ﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮ ﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷ§ﻞﺑ§ﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــ§ﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ§ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷ§ﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮ ﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑ§ﺸﻴﺪ.
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 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــ§ﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸﻴﺪ ،ﺑﺮﺧ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب
ﻨﻴــﺪ و ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ
ﻪ» :ا ﻦ ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﺤــﺪوده ــﺪام ﺧﺎل
ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤــﺎم ﺧﺎلﻫــﺎرا
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ .وﻗﺘــ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪ ﺪ ــﻪ ﻓﻘﻂ
§ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ا ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗ§ﻪ ﺧﻂ ﺟﺪ ﺪ را ﻪ ﺑﺮا ا ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺎ ﻗﺮ ﻨﻪاش
ﻣُ ﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑ§ﺸﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا» واﺣﺪ واﺣﺪ«ﺑ§ﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ 
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
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 6ﺑﺮاﺣﻞا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

برترینامربهمعروفونهیازمنکرایناستکهاگرمسئولی
ظلمکرداوراامربهمعروفکنیموبایداهلمطالبهمنطقیو
معقول از مسئوالن باشیم اما سیاه نمایی ممنوع است .امام
جمعه موقت بیرجند روز گذشته در جمع نمازگزاران مرکز
استان ،با بیان این که در چهلمین سال انقالب اسالمی،
دشمنازهرروزیعصبانیتراستبههمیندلیلمسئولیت
همگان در این زمینه بیشتر است ،افزود :در این جنگ
اقتصادی بانوان می توانند با درست مصرف کردن ،حفظ
عفاف و پاکی ،پرهیز از تشریفات ،تجمالت و با قناعت نقش
بسیارتاثیرگذاریایفاکنندودنیایاستکباررامایوسکنند.
حجت االسالم و المسلمین «مختاری» به پیشرفت های
علمی و زیرساختی بعد از انقالب اسالمی در ایران اشاره
کرد و ادامه داد :باید این واقعیت ها برای مردم و جوانان
بیان شود و تا آخرین قطره خون در مقابل دشمنان و هرگونه
آشوبواغتشاشبایستیم.ویبااشارهبهاینکهدشمنتالش
می کند با سیاه نمایی به جامعه یاس و ناامیدی از انقالب
اسالمیراالقاکند،گفت:بایداهلمطالبهمنطقیومعقول
از مسئوالن باشیم اما سیاه نمایی ممنوع است .وی ادامه
داد :چهل سالگی ،سن کمال انقالب اسالمی است و باید
بهگذشتهچهلسالهبرگردیموکارنامهخودمانومسئوالن
را عاقالنه و منصفانه بررسی کنیم و با شناسایی نقاط قوت و
ضعفبرایاصالحمشکالتوتقویتنقاطقوتتالشکنیم.
ویبااشارهبهعملکرد 40سالهانقالباسالمیگفت:نگاه
اولگذشتهاین 40سالراسیاهمطلقمیداندوافرادبااین
نگاه معتقد هستند در این  40سال به اهداف خود نرسیده
ایم و می خواهند این طور به مردم القا کنند که در انقالب
شکستخوردهایم،بایدپشیمانشدهواظهارندامتکنیمکه
چراانقالبکردیم.بهگفتهویبهطورحتمایننگاهازناحیه
دشمنان قسم خورده و دیرین مردم است که زمانی بساط
عیش و نوش آن ها پهن بود اما با انقالب این بساط برچیده
شد.ویادامهداد:نگاهدومبهکارنامه 40سالهانقالباست
که این دیدگاه نگاه سفید مطلق داشته و معتقد است که به
اهدافانقالبرسیدهایموهیچمشکلینیستایننگاههم
خالفحقیقت،غیرمنصفانهومضراستچراکهمردمباتمام
وجود مشکالت اقتصادی ،فساد ،بیکاری ،تبعیض و فقر را
لمسمیکنندپسبایدواقعبینباشیمحتیاگرایننگاهاز
طرفدوستانمتعصبباشد.بهگفتهویایننگاههمازاین
لحاظ مضر است چون سبب می شود اشکال ها ،ضعف ها،
بیعدالتیها،رانتخواریوتبعیضهاروزبهروزعمیقترو
وسیعترشودتاکمکمبهسرطانبرسدوقابلاصالحنباشد.

ﺳﻮدوﻮ
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ﺎب ﻗﺮ ﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

سیاهنماییممنوع

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