روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

6

گزارش نماز جمعه
شنبه  2۹دی ۱۲ . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲910

امامانجمعهبااشارهبهایامشهادتحضرتفاطمه(س)مطرحکردند:

غرب قرار گرفته اند مسئول هستند .وی با
تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا
(س) ،بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی
تاکید کرد.

شهادتدرراهدفاعازامامت

نماز جمعه فردوس  -عکس :باکمال

مهم ترین سخنان روز گذشته امامان جمعه
استان در خطبه های نماز جمعه به موضوع
شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه
زهرا (س) ،زندگی و حمایت های ایشان از
جایگاه امامت و والیت برمی گشت .امامان
جمعه عالوه بر رویدادهای این هفته به
دستاوردهای  40ساله انقالب و برگزاری
برنامههایباشکوهترازهرسالاشارهکردند
و به تشریح دالیل دشمنی آمریکا با ایران
پرداختند.

• •فردوس
• •پیشرفتهایخیرهکننده
باکمال -امام جمعه فردوس در خطبه

های نماز جمعه این شهر ،به تشریح سیره
زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت
و آن حضرت را الگویی مناسب برای همه
مسلمانانحتیبرایائمهاطهار(ع)دانست
وگفت:حقآنحضرترابهبهانهاینکهانبیا
ارث نمی گذارند غصب کردند در حالی که
بهاستنادقرآن،حضرتسلیمانازپدرشان
حضرت داوود ارث بردند .حجت االسالم
والمسلمین«بابایی» در ادامه سخنانش با
بیاناینکهپیشرفتهایجمهوریاسالمی
ایراندر 40سالبعدازانقالبخیرهکننده
است ،افزود :سرعت پیشرفت علمی در
ایران 11برابردنیاستوایراندومینکشور
تولید کننده پهپادهای رادارگریز و سومین
کشور تولید کننده داروهای ام .اس است.
همچنین احداث بلندترین سد بتنی جهان
در ایران اتفاق افتاده و ایران اسالمی جزو
پنج ارتش جهان به لحاظ نیروی سایبری و
سومین کشور تولید کننده دکل های برق
است.بهگفتهوی،ایراندربسیاریازرشته
های دیگر مانند بهره گیری از سلول های
بنیادی،پیشرفتهایپزشکیوفناورینانو
نیزجزوبرترینکشورهاست.

• •سرایان
• •حضوردربرنامههایدههفاطمیه
موسوی -امام جمعه موقت سرایان در

خطبه های نماز جمعه این شهر با تسلیت
ایامشهادتحضرتفاطمه(س)،خواستار
حضور با شکوه مردم والیی در ویژه برنامه
های دهه فاطمیه شد .حجت االسالم

• •نهبندان
• •حلقه اتصال اهل بیت (ع)
مرندی -امام جمعه نهبندان هم در

والمسلمین «یوسف پور» ،به توزیع قبوض
عوارض شهرداری اشاره و همکاری در
پرداخت آن را سبب ارتقای سطح خدمات
دهی در شهر اعالم کرد .وی با تقدیر از
مجموعه شهرداری گفت :با وجود کاهش
منابع درآمدی در این نهاد شاهد ارائه
خدماتگستردههستیم.

• •آیسک
• •الگوی دفاع از والیت و امامت
عرب نجات -امام جمعه آیسک نیز در جمع

نمازگزاران این شهر با تسلیت فرا رسیدن
سالروزشهادتحضرتزهرا(س)گفت:اگر
بخواهیمازوالیتوامامتدفاعکنیمبهترین
الگویآن،حضرتفاطمه(س)است.حجت
االسالم والمسلمین «رادمرد» با بیان این
که برخی به دنبال بزک کردن چهره آمریکا
هستند،افزود:مگرجنایتهاوخباثتهای
آمریکا را فراموش کرده اید که دم از کنار
آمدن با آمریکا می زنید؟ به گفته وی ،دلیل
اصلیخصومتآمریکاباجمهوریاسالمی
ایران این است که با وقوع انقالب اسالمی
منافعاشازاینکشورقطعشد.

• •ارسک
• •پایهگذاریمسیرپیشرفت
رحیمیان -امام جمعه ارسک هم در خطبه
های نماز جمعه این شهر گفت :دزدترین
حکومت زمانه ،حکومت پهلوی بود و همین

نآن
پهلویهابودندکهدرزمانخروجازایرا 
قدر طال خارج کردند که سهم هر ایرانی در
آن زمان 140گرم طال بود .حجت االسالم
والمسلمین«استاد»افزود:هرچنددرخارج
از کشور سمینارهای ایران هراسی و ضد
ایرانیبرگزارمیشوداماجشن 40سالگی
انقالبرابهکوریچشمدشمنانبهبهترین
نحوممکنبرگزارمیکنیم.بهگفتهوی40،
سالگیبهمعنایپیرینیستبلکهبهمعنای
پختگیوپایهگذاریمسیرپیشرفتاست.

• •سربیشه
• •خصومتهایآمریکایی
خسروی -امام جمعه سربیشه نیز در جمع

نمازگزاران این شهر ،با اشاره به خصومت
آمریکایی ها با ایران گفت :این خصومت
فقط مربوط به ایران نیست .حجت االسالم
والمسلمین «سنجری» با اشاره به این که
ایراناسالمیباخباثتآمریکامشکلدارد،
دالیلدشمنیآمریکاباایرانراازدسترفتن
منافع استعماری این کشور و روحیه دفاع از
مظلوم و استکبارستیزی مردم کشور بیان
کرد .وی با اشاره به تحریم های اخیر گفت:
 20درصد از مشکالت ایران به تحریم ها
ارتباطدارد.

• •حاجی آباد
• •واقعه ای جانسوز
دروگر -امام جمعه موقت حاجی آباد نیز

ﺳﺎدهﯾﺎﺳﺨﺖ؟!

.

ﻣﺴﺌﻠﻪ»ﻧﻘﺶﯾﺎب«ﻫﺎاﯾﻦاﺳﺖ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى ﻧﻘﺶﯾﺎب را ﺑﺎ
درﺟﻪ دﺷﻮارى ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦﺑﺎره ،ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎﯾﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  300072252رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﻰ از
آنﻫﺎ را ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

 :09144...568ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺳــﻼم وﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧــﺪوم روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن وﮐﺎدرﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺨﺶ
»ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ«،ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻰﮐﻨﻢ ﺑﺮاى اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳــﺦ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﺑﻪ آن ﻋﺪه ازﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ
ﺑﻮدن وﻗﺖ اﻋﺘــﺮاض ﮐﺮده اﻧﺪداده ﺷــﻮد ،و ﺑــﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﻘﺶﯾﺎبﻫﺎ ﻫﻢ ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺨﻮرد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى
1روز ﺑﺎ 2روزﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد.ﺑﺎﺗﺸﮑﺮﺣﺴﯿﻦ رﺷﯿﺪﻧﮋاد.
 :09399...917ﺑﺎﺳﻼم .اﺗﻔﺎﻗﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮﺑﻰ
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ .ﻟﻄﻔﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎرﭘﯿﭻﻫﺎ را ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺳﺎده
ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺧﺐ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻈﺮات ﻃﺮﻓﺪاران
ﺑﺨﺶ ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راﻫﮑﺎر ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

• •آرین شهر
• •دفاع از اسالم
سالخورده -امام جمعه آرین شهر نیز در

جمع نمازگزاران این شهر ،با تسلیت به
مناسبت دهه فاطمیه در سخنانی گفت:
در دفاع از اسالم و راه خدا تفاوتی بین زن
و مرد نیست و نمونه بارز این فداکاری و از
جان گذشتن ،حضرت فاطمه (س) است.
حجت االسالم والمسلمین «فرح بخش»
با اشاره به شهادت شهید مشرقی مقدم،
اظهار کرد :مسیر انقالب با شهدا ادامه
می یابد و این لیاقتی است که خداوند به
برخی از بندگانش عطا می کند .وی افزود:
وظیفه همگان است که از تاریخ دو هزار و
 500سالهشاهنشاهیایراندرسبگیرند
و نگذارند ظلم و ستم پادشاهان نادیده
گرفته شود.

• •سهقلعه
• •ایران قدرت اول منطقه
عرب نجات -امام جمعه سه قلعه هم در

• •قاین
• •همهمسئولهستند
حقانی -امام جمعه موقت قاین نیز در

جمع نمازگزاران این شهر با بیان این که در
تاریخمظلومیتشیعه،سختتروجانسوزتر
از شهادت حضرت زهرا (س) نداریم،
افزود :نقش آن حضرت در دفاع از والیت
و امامت بی نظیر است و باید شیوه سیاسی
و مبارزاتی حضرت فاطمه زهرا (س) الگو
باشد.حجتاالسالموالمسلمین«کفشی»
با بزرگداشت  40سالگی انقالب اسالمی
گفت :با وجود همه تهدیدها ،فشارها و
توطئههایاستکبارجهانی،ایرانبهقدرت
اول منطقه تبدیل شده است.

خطبه های نماز جمعه این شهر گفت :اگر
بیگانگان توانستند ما را نسبت به ارزش
های دینی مانند نماز و امر به معروف و نهی
از منکر بی تفاوت کنند می توانند در عرصه
هایدیگربرمامسلطشوند.حجتاالسالم
والمسلمین «قهستانی» ،افزود :امروز همه
مسئوالن ،والدین و دلسوزان جامعه در
حفظ جوانان و سرمایه های آینده کشور که
درمعرضتهاجماخالقیوفرهنگوابتدال

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ...

در جمع نمازگزاران این شهر به روز غزه
و شهادت حضرت زهرا (س) اشاره کرد و
گفت :در تاریخ مظلومیت شیعه واقعه ای
جانسوزترازشهادتدختنبیاسالم(ص)
سراغ نداریم و اهمیت نقش این حضرت
به دلیل شهادت در دفاع از جایگاه امامت
است .حجت االسالم والمسلمین «حسن
صادقی» با اشاره به چهلمین سالگرد نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران ادامه
داد :آن چه نگذاشت در طول  40سال
نظاموالیی ما سقوط کند و از فتنه ها نیز به
سالمت بگذرد ،وابستگی فکری و عملی
امت با والیت فقیه است .به گفته وی عامل
دیگر ایستادگی برخاسته از اعتقاد دینی
مردم در برابر دشمنان قسم خورده نظام
است.

خطبههای نماز جمعه این شهر ،ضمن
تسلیت ایام شهادت فاطمه زهرا (س) ،آن
حضرت را حلقه اتصال اهل بیت (ع) خواند
و بر حفظ حرمت و شئونات این ایام تاكید
كرد .حجت االسالم والمسلمین«خزایی»
خطاب به هیئت های مذهبی بر مراقبت
از آلودگی صوتی توسط هیئت ها تاكید
كرد .وی با اشاره به در پیش بودن چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،گفت :از
افتخارات انقالب این است كه پیام انقالب
به كشورهای ستمدیده صادر و این انقالب
الگویی برای آنان شد.

• •خضریدشتبیاض
• •قدردانیازحضورحماسی
سدیدی -امام جمعه خضری دشت بیاض

نیز در خطبه های نماز جمعه این شهر با
تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) با
بیان این که آن حضرت نمونه انسان کامل
و وارسته است ،افزود :باید از ویژگی های
اخالقی و خصوصیات بارز این بانوی بزرگ
اسالم درس بگیریم و آن را در همه عرصه
های زندگی و آموزه های دینی خود الگو
قرار دهیم .حجت االسالم والمسلمین
«یعقوبی» با قدرانی از حضور با شکوه مردم
خضری دشت بیاض و بخش نیمبلوک در
مراسمتشییعشهید«مشرقیمقدم»،گفت:
برخودمیبالیمکهمردموالیت مدارخضری
دشت بیاض و بخش نیمبلوک از ابتدای
شنیدنخبرشهادتومراسمتشییعشهید
واالمقاممحسنمشرقیمقدمکهازمدافعان
ومجاهدانوطناست،باحضورگستردهوپر
خروشخوددرمراسمتشییعوخاکسپاری،
قلب امام زمان (عج) و رهبر معظم انقالب
اسالمی را شاد کردند .وی حضور بی نظیر
و غیر قابل توصیف مردم غیور و انقالبی این
شهر و بخش را در آیین خاکسپاری شهید
مدافع وطن نشانه قلب پاک و خدایی آنان و
عشق و ارادت و دلبستگی به شهدا ،نظام و
والیت دانست که اجر آن نزد خداوند و خود
شهدامحفوظخواهدماند.

• •خوسف
• •تکیهبراصولواصالتانقالب
مشمولی -امام جمعه خوسف با تسلیت

ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)،
درباره جایگاه و موقعیت آن حضرت گفت:
روشنگری حضرت فاطمه زهرا (س) و دفاع
از والیت در زمان حیات ،زبانزد خاص و
عام بود و امروز نیز همه باید زندگی ایشان
را الگوی واقعی خود قرار دهند .حجت
االسالم والمسلمین «شاهبیکی» مواردی
از دستاوردهای انقالب اسالمی را یادآور
شد و افزود :در آستانه  ۴۰سالگی انقالب
اسالمی همه باید با تکیه بر اصول و اصالت
انقالب ،دستاوردها و آرمان های انقالب را
برای نسل نوجوان و جوان یادآوری کنند و
بدانند که مشکالت موجود؛ بخش مهمی
به دلیل دشمنی های بیگانگان است .وی
ابرازامیدواریکردکهتحریمهاواینگردنه
بزرگ را با دقت ،کار جهادی ،هوشیاری
مضاعف،بصیرتمردموباامدادهایغیبی
که از اول انقالب به کمک این نظام آمده
است ،پشت سر بگذاریم و شاهد رشد و
شکوفایی و ایجاد تمدن اسالمی در جهان
باشیم.

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

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ:
آﻗــﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻋﻠﻴﭙــﻮر از ﺑﻴﺮﺟﻨــﺪ،
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه ٠٩٢٢٨...٢٥٢
ﺑﺮﻧﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎدﺎ ﻣﻴﺮاب ﺷﺒﺴﺘﺮ از ﻣﺸﻬﺪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ٠٩١٥٥...٢٥٩
ﺑﺮﻧﺪه اﺷﺘﺮا دوﻣﺎﻫﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﺗﻤﺎﻠ
ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪن ﺗﺼﻮﺮﺷﺎن ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺟﻮاﺰ اﻦ
ﻋﺰﺰان ﺗﻘﺪــﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷــﺪ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ
درﺎﻓﺘــ اﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫــﻢ در وبﺳــﺎﺖ  1sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

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

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ 
ﺷــ¢ﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑ¢ﺸــﻴﻢ .اﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــ¢ﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖــ ِ
ﺷ¢ﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷ¢ﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮﻨﻪاشدرآنﺳﻮ ﺷ¢ﻞﺑﺮﺳﻴﻢ.ﺎاﮔﺮﺷ¢ﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧ¢ﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮا رﺳﻢﺷ¢ﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎــﺪرو ﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷ¢ﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷ¢ﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشداﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮا درﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ¢ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗ¢ﻪﺧﻂﻫﺎراﺑ¢ﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎدﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸ¢ﻴﻞدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

 2ﻫﺮ ﺗ¢ﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــ¢ﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷ¢ﻞﺑ¢ﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــ¢ﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ ¢اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷ¢ﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑ¢ﺸﻴﺪ.
 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــ¢ﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸــﻴﺪ،ﺑﺮﺧﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧﺎص)?(رااﻧﺘﺨﺎبﻨﻴﺪ
وﺑﺮرﺳــﻨﻴﺪــﻪ»:اﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻣﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺤﺪوده
ﺪامﺧــﺎلﺑﺎﺷــﺪ؟«ﺗﻤﺎم
ﺧﺎلﻫــﺎرا ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴﺪ.
وﻗﺘــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ ﻪ
ﻓﻘﻂ¢ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺗ¢ﻪ
ﺧﻂﺟﺪﺪ راﻪﺑﺮا اﻦﺧﺎﻧﻪﺎﻗﺮﻨﻪاشﻣُ ﺠﺎزاﺳﺖ،ﺑ¢ﺸﻴﺪ.
 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا»واﺣﺪواﺣﺪ«ﺑ¢ﺸــﻴﺪوﺑﺮا ﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 6ﺑﺮا ﺣﻞاﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

ملت ایران هرگز اجازه نمی دهد سلطنت طلبان راحت طلب
و سکوالرهای غربی و لیبرال ها بر کشور مسلط شوند و باید
بدانند آرزوی براندازی نظام اسالمی را به گور خواهند برد.
امام جمعه موقت بیرجند روز گذشته در خطبه های نماز
جمعه این شهر گفت :روحانیان قدر ایام فاطمیه را بدانند
و مردم را با حقایق دین و اهل بیت (ع) آشنا کنند تا جوانان
گرفتار فتنه ها و فرقه های استکباری امروز نشوند .حجت
االسالم والمسلمین «مختاری» با اشاره به این که ایمان یک
ضرورت الزم برای نجات بشر و رسیدن به سعادت است،
افزود :نباید نسبت به ایمان و کفر مردم بی تفاوت باشیم .به
گفته وی باید با ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر به هدایت
گمراهان کمک کنیم اما اگر قبول نکردند با آنان مدارا و
سازگاری و با منطق و اخالق برخورد کنیم.
وی ادامه داد :یکی از افکاری که دشمن به مردم القا می کند
این است که انقالب ،هیچ دستاوردی نداشته است و پشت
این تفکر استکبار جهانی ،دوستان ناآگاه هستند که تالش
دارند خورشید حقیقت انقالب را پنهان کنند اما تالش
دشمنان مذبوحانه است و به جایی نمی رسد .وی افزود:
انقالب اسالمی برکات فراوان در داخل کشور و در جهان
داشته است و باید منصفانه قضاوت شود چرا که این انقالب
برای کشور عزت ،استقالل و پیشرفت علمی و برای منطقه
امید به همراه داشته است.
امام جمعه موقت مرکز استان ،با بیان اینکه استکبار جهانی
جز قتل و غارت و چپاول چیز دیگری برای بشریت نداشته و
بشریت زخم خورده استکبار است اظهار کرد :اگر انقالب
اسالمی نبود امروز فاجعه بود و از عزت ،استقالل و دین
خبری نبود .به گفته وی ،صدمات و ضعف ها مربوط به ذات
نظام اسالمی نیست بلکه به فتنه دشمنان ،قصور و تقصیر
برخی عوامل داخلی و عوامل طبیعی برمی گردد .وی در
ادامه سخنانش گفت :ملت ایران هرگز اجازه نمی دهد
سلطنت طلبان راحت طلب و سکوالرهای غربی و لیبرال
ها بر کشور مسلط شوند و باید بدانند آرزوی براندازی نظام
اسالمی را به گور می برند.
وی با بیان این که برخی افراد مدعی هستند برای دینداری
مردم اصرار نکنیم و سخت نگیریم افزود :از این کلمات اراده
باطل و استفاده نابه جا می شود چرا که در دین وظیفه مندی
و الزام تشریعی و عقلی وجود دارد .به گفته حجت االسالم
والمسلمین مختاری ،تفکری که منصفانه و برای کشور
مفید است به بیان دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی
می پردازد ،البته در این مدت ضعف هایی داشته ایم که باید
برطرف شود.

ﻫﺮ روز
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ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

آرزوی سلطنت طلبان

ﺳﻮدوﻮ
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ﺎب ﻗﺮﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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