روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امامان جمعه استان روز گذشته در آخرین نماز
جمعه سال  97ضمن اشاره به مناسبت ها
و وقایع هفته آخر سال ،خواستار حضور پرشور
مردم و جوانان در مراسم معنوی اعتکاف به دلیل
همزمانی آن با شروع سال نو شدند .همچنین ،آن
ها به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به عراق اشاره
کردند که عصبانیت دشمنان انقالب اسالمی به
ویژه آمریکا و ایادی استکبار را در پی داشت.

• •حاجی آباد
• •سنگ صبور انقالب
دروگر  -امام جمعه حاجی آباد در جمع نمازگزاران

بچگانه است.

• •نهبندان
• •دعوت برای اعتکاف
مرندی -امام جمعه نهبندان نیز در جمع نمازگزاران

این شهر ،با تبریک ماه رجب ،گفت :رجب ،ماه
عبادت ،توبه و استغفار است تا از توفیق های این ماه
بهره مند شویم و از سختی ها نجات یابیم .حجت
االسالم والمسلمین «خزایی» ،از مردم خواست
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های انقالب دانست که اقدامی پر برکت است.
حجت االسالم والمسلمین «کفشی» ،با بیان
این که همه برای سال جدید و اعتکاف آماده می
شوند ،افزود :اوضاع اقتصادی ،سفره های مردم را
کوچک و مشکالت زیادی را برای آنان در پی داشته
که نیازمند خیزش عمومی مسئوالن و تدبیر برای
سهولت در امور است .به گفته وی ،مردم ساالری
واقعی ،همنوایی مسئوالن با مردم و حذف فاصله

امامانجمعهمطرحکردند:

بهارعبادتدربهارطبیعت

• • سرایان
• •نوروز ،سمبل تحول
موسوی -امام جمعه سرایان هم در خطبه های نماز

جمعه این شهر ،با تبریک پیشاپیش سالروز میالد
با سعادت حضرت علی (ع) و سال نو و بهار طبیعت
این روزها را فرصتی طالیی برای تغییر و تحول
در دل ها و رفتار و کردار انسان ها همراه با تحول
در طبیعت بیان کرد .حجت االسالم والمسلمین
«نجمی پور» ،نوروز را سمبل تحول و تغییر به سمت
زیبایی ها توصیف کرد و پیام آن را تالش برای تغییر
و افزایش معنویت و پرهیز از خطاها دانست .او
پرداختن به صله رحم و ارزش های معنوی ،توجه به
ایتام و مستمندان ،شادی و نشاط مبتنی بر اصول
اسالمی ،غفلت نکردن از خدا و پرهیز از اسراف را از
پیام های تحویل سال برشمرد.

• •طبس
• •حجاب ،هویت دینی
توسلی -امام جمعه طبس در خطبه های نماز

جمعه این شهر ،با اشاره به هدفی که دشمن
در جنگ نرم دنبال می کند ،گفت :یکی از این
اهداف مقابله با عفت و حجاب است ،زیرا اگر عفت
و حجاب از زنان گرفته شود ،جامعه اسالمی ،هویت
دینی اش را از دست می دهد .حجت االسالم
والمسلمین«محمدی» ادامه داد :حجاب ،موضوعی
عادی نیست بلکه یک مسئله اصلی و محوری هویت
بخش در جامعه اسالمی است و بی حجابی یک
نوع هویت ستیزی در جامعه به شمار می رود .وی،
با بیان این که دشمن سعی می کند با بی حجابی،
هویت ستیزی خود را ثابت کند ،افزود :وقتی یک
دختر نا به هنجار و ولنگار در یک میدان روسری اش
را بر می دارد ،فقط ظاهرش یک حرکت کودکانه و

در مراسم اعتکاف مانند سال های گذشته شرکت
کنند و شروع سال نو را در مسجد بگذرانند .وی با
اشاره به سالروز بمب گذاری در نماز جمعه تهران
که با اقامه نماز توسط مقام رهبری در آن زمان انجام
شد ،گفت :آن چه که تحلیل گران را مورد حیرت
قرار داد این بود که رهبری به خطبه ها در آن شرایط
بحرانی ادامه دادند و این موضوع نشان از اهمیت
نماز جمعه دارد.

• •ارسک
• •ماه استجابت دعا
رحیمیان -امام جمعه موقت ارسک نیز در خطبه

های نماز جمعه این شهر ،با تبریک ماه مبارک
رجب ،این ماه را ماه خدا و ماه استغفار و استجابت
دعا دانست .به گفته حجت االسالم والمسلمین
«بهشتی فر» ،جدایی از ولی فقیه سبب قساوت
قلب و حرکت در مسیر شیطان می شود .وی،
اهدای نشان ذوالفقار از سوی مقام معظم رهبری
به سرلشکر سلیمانی را نشان از رضایت کامل ولی
امر مسلمین از رشادت ها و مجاهدت های این
سردار اعالم و اظهار کرد :اهدای این نشان به سردار
قاسمی نشان از خودسازی و والیت پذیری او دارد.

• •سه قلعه
• •اعتکاف ،رویش انقالب

امام جمعه سه قلعه نیز در جمع نمازگزاران این
شهر ،با یادآوری ایام البیض ،اعتکاف را از رویش

هاست.

• •آیسک
• •نشانه های نشان ذوالفقار
عرب نجات -امام جمعه موقت آیسک هم در جمع

نمازگزاران این شهر ،با اشاره به اعطای نشان
ذوالفقار از طرف رهبری به سرلشکر سلیمانی،
گفت :این موضوع نشان دهنده رضایت ایشان
از سرباز جهادگر خود است .حجت االسالم
والمسلمین «آجری» ،در ادامه با اشاره به انتصاب
رئیس جدید قوه قضاییه ،وی را دارای سوابق
ارزشمند در سطوح مختلف برشمرد و بیان کرد:
قوه قضاییه در نظام اسالمی باید مردمی باشد یعنی
ملجأ امید مردم باشد و آن ها را به حق خود برساند و
در آن سو جنایتکاران ،مفسدان ،دشمنان و  ...از آن
به شدت بترسند .وی تصریح کرد :قوه قضاییه باید
به دست افراد انقالبی باشد.

• •فردوس
• •دستاورد سفر روحانی به عراق
باکمال  -امام جمعه فردوس نیز در خطبه های نماز

جمعه این شهر ،با اشاره به سفر رئیس جمهور ایران
به عراق افزود :این سفر دستاوردهای اقتصادی
و سیاسی زیادی برای کشور داشت و دشمن را به
شدت عصبانی کرد چرا که افکار عمومی جهان،
سفر شبانه و دزدکی رئیس جمهور آمریکا به عراق
را در حالی که با هیچ مقام عراقی مالقاتی نداشت و

درجﻧﺎمﮐﺎﻓﯽاﺳﺖ

.

ﻧﻴﺎزىﺑﻪﺟﺎﯾﺰهﻧﻴﺴﺖ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻣﺎ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ در ا ﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋ را ﻪ
ﻫﻤﮕ از ﮔﺮوه ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻣﻨﻄﻘ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪ ﻢﺗﺎن
ﻣﻨﻴﻢ .ﺑﺮﺧ از ا ﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎدهﺗﺮ دارﻧﺪ
و ﻣﻨﻄــﻖ ﺑﺮﺧــ از آنﻫﺎ ﻫــﻢ اﻧﺼﺎﻓــﺎ ﻤ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳــﺖ.

نمازگزاران با اشاره به اهمیت برخی علوم گفت:
علمی برای انسان مفید است که او را به خدا نزدیک
کند و علوم قرآنی و حدیث ،در مرتبه باالتری نسبت
به بقیه علوم قرار دارند .حجت االسالم والمسلمین
«خوشخو» ،ضمن تاکید بر توجه به بیانات اخیر
رهبری ادامه داد :باید استفاده از امکاناتی را که
جمهوری اسالمی در اختیار ما قرار داده است مقابل
نقشه های دشمن هوشمندانه به کار ببریم .وی ،در
پایان با اشاره به در پیش بودن سالروز والدت امام
علی (ع) و ایام اعتکاف ،افزود :باید مجالس و مراسم
باشکوه و در شأن اهل بیت (ع) برگزار شود.

• •مود
• •درس های نوروز
محمد خسروی -امام جمعه مود هم در جمع

نمازگزاران این شهر ،به فرا رسیدن سال نو اشاره
و اظهار کرد :درس های تغییر ،انتخاب بهترین
ها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها از جمله درس
هایی است که از نوروز می آموزیم .حجت االسالم
والمسلمین «فلسفی» ،در ادامه سخنانش با اشاره
به سالروز درگذشت حاج سید احمد خمینی در
سال ،73گفت :دوستان او ویژگی های منحصر به
فردی از یادگار امام راحل (ره) بیان می کنند که از
جمله آن می توان به این که هیچ وقت برای خودش
جایگاهی قائل نبود و هرگز به دلیل فرزند امام
بودن از امکانات کشور به نفع خود سوء استفاده
نکرد ،اشاره کرد.

• •بشرویه
• •تالش برای تحقق گام دوم
پورغزنین -امام جمعه بشرویه نیز در جمع

نمازگزاران این شهر ،گفت :باید بین گروه های
مختلف وحدت ایجاد شود تا دشمنان نتوانند در
کشور تفرقه بیندازند .حجتاالسالم والمسلمین
«معلمی» ،افزود :تشکل های جوان و بقیه مردم
تالش کنند که از بیانیه گام دوم انقالب که توسط
مقام معظم رهبری تبیین شده است استفاده کنند
و در راه تحقق این بیانیه سرنوشت ساز انقالب
اسالمی تالش جد یتری داشته باشند .وی ،با

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
وﻗﺘ »ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺳﺮﮔﺮﻣ « ﻫﺪف اﺳﺖ ،ﻧﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﺰه!

کمتر از سه ساعت به طول انجامید با سفر سه روزه
رئیس جمهور ایران که با مقامات بلند پایه سیاسی
عراق و مرجعیت این کشور دیدار و گفت و گو داشت،
مقایسهکردند.حجتاالسالموالمسلمین«بابایی»،
با ابراز خرسندی از کم رنگ شدن چهارشنبه سوری
ادامه داد :آتش بازی و ترقه بازی که منجر به قطع
دست و نابینایی افراد بسیاری و همچنین دلهره و
ترس و وحشت مردم می شود به هیچ عنوان با جشن
و سرور سازگاری ندارد .وی اعتکاف در ماه رجب را
فرصتی برای بازگشت به خویش و خدای خویش
دانست و گفت :به دلیل همزمانی اعتکاف با نوروز،
مراسم اعتکاف را کم رنگ نکنیم و با حضور فعال
خود در این مراسم معنوی بر شکوه و عظمت مراسم
اعتکاف بیفزاییم.

• •آرین شهر
• •علوم مفید
سالخورده-امام جمعه موقت آرین شهر هم در جمع

نماز جمعه حاجی آباد  -عکس :دروگر

این شهر ،به سالروز رحلت حاج سید احمد خمینی
یادگار امام راحل (ره) اشاره کرد و گفت :او سنگ
صبور انقالب و رهروی والیت بود .حجت االسالم
والمسلمین «مرتضائی نیا» ،با اشاره به انفجار بمب
در نماز جمعه تهران در  24اسفند سال  ،63ادامه
داد :خطیب در آن زمان ،رهبر معظم انقالب بودند
که بدون ترس و تزلزل نماز را ادامه دادند و یکی
از روزهای بزرگ رشادت و سربلندی نماز جمعه
در تاریخ ماند .وی ،اعتکاف را از برکات انقالب
اسالمی دانست و ادامه داد :حضور جوانان باید در
این مراسم پر رنگ تر باشد هر چند تاکنون همین
طور بوده است.
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ﻣﺜﻼ ﺳــﺮﮔﺮﻣ اﻣﺮوز ﻪ در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋ از آن را ﺑﺒﻴﻨﻴــﺪ ،ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﻦ ﻣﻨﻄﻖ را
ﺑﻴﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ دارد ﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﺮﻓﺪارش ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺮﺧ ﻫﻢ ز ﺎد از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻫﺪف ﻣﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ،ﺗﺮو ﺞ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ،از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ،در ﺣﻞ ا ﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ
و ﺗﻤﺎم ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ د ﮕﺮ ﻪ ﻤ ﻣﻨﻄﻖﺷﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه
اﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻤ ¥ﻣﻨﻴﻢ .ﺑﺮﺧ از ا ﻦ ﻤ¥ﻫﺎرا در
ﺻﻔﺤﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺑﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺮا ﻤ ¥ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳﺎ ﺖ  1sargarmi.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ
ﺎ »ﻴﻮآرُ ﺪ« ﺻﻮرﺗرﻧﮓ را ﺑﺎ اﭘﻠﻴﻴﺸﻦﻫﺎ »ﺑﺎرﺪﺧﻮان«
در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن اﺳــﻦ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻤ¥ﻫﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ را ﻫﻢ

اشاره به در پیش بودن مراسم معنوی اعتکاف ادامه
داد :اعتکاف فرصت بسیار ارزشمند و با فضیلتی
برای خلوت کردن انسان و راز و نیاز با خداوند است
تا به خودشناسی و خداشناسی برسد بنابراین باید
سعی کنیم از این فرصت سرنوشتساز که همزمان
با ایام شروع سال نو است بهترین استفاده را ببریم.

جمعه این شهر ،با قدردانی از نیروی انتظامی برای
کشفمقادیرقابلتوجهیمواد منفجرهوترقهگفت:
مال خویش را به آتش کشیدن و جان خود و دیگران
را به خطر انداختن چه سودی دارد؟ حجت االسالم
والمسلمین «رحمانی» ،افزود :اجرای یک سری
حرکات در چهارشنبه آخر سال پدیده شوم و منکر
بسیار زشتی است که غیر از آلوده کردن هوا ،اسراف
وتبذیر،استرسواضطرابچیزیدیگریعایدمردم
نمی شود .وی ،به سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور
به عراق اشاره و اظهار کرد :این سفر دارای پیام و
معنی خاصی بود و باعث نگرانی اسرائیل غاصب و
استکبار جهانی شد.

• •خضری دشت بیاض
• •بسیج حداکثری امکانات
سدیدی -امام جمعه خضری دشت بیاض هم در

جمع نمازگزاران این شهر ،با اشاره به بیانات رهبری
درجمعنمایندگانمنتخبملتدرمجلسخبرگان
رهبری ،افزود :در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان
باید به بسیج حداکثری امکانات و تواناییها و
نیروهای خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم
و مسئوالن با ذکر الهی و توکل به خدا ،پروردگار
وعده های صادق خود را درباره ملت بزرگ ایران
محقق سازد .حجت االسالم والمسلمین «یعقوبی»،
به ویژگی های دریافت نشان ذوالفقار سرلشکر
سلیمانى از فرمانده معظم كل قوا اشاره و اظهار
کرد :این نشان را باید نشانهاى از رضایت ولى فقیه
زمان ،قدردانی فرمانده از سربازى كه نابودى
داعش را ماهها پیش از غلبه بر داعشیان اعالم کرد
و  ...دانست.

• •خوسف
• •ترویج سنت های اسالمی
مشمولی  -امام جمعه خوسف هم در جمع

نمازگزاران ،در آستانه سال نو با تاکید بر ترویج سنت
هایاسالمی،گفت :مردمدرپرتویفرهنگاسالمی
لحظه تحویل سال در مکان های مقدس اجتماع می
کنندوزبانبهدعابرمیدارند،صلهرحمولباسنظیف
می پوشند و به دید و بازدید می روند .حجت االسالم
والمسلمین «شاهبیکی» درباره روز طبیعت ،افزود:
بعضیموضوعخرافینحسبودن ۱۳نوروزرامطرح
میکننددرصورتیکههرروز،روزخداستوبهجای
آنبهچهارشنبهسوری،خرافاتوموهوماتدامنمی
زنند.اوادامهداد:مانگرانکارهایغلطیهستیمکه
بهاسمنوروزازطرفبرخیمسئوالنترویجومعیشت
مردم گرو گرفته می شود در حالی که بدون کارهای
غلطهممیتوانبهگردشگریرونقداد.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ¤ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

دور ﻫـﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕـ  ،ـ ¤ﺷـ£ﻞ
ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑ£ﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
ﺸـ¬ ﺷـﻮد .اﮔﺮ ﻤـ ¤ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـ£ﻦ
ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑﻪ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

 1ﺑﺎ ﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ ¥
ﺷــﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑﺸــﻴﻢ .ا ﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖ ــِ ¥
ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮ ﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮ ﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷﻞﺑﺮﺳﻴﻢ .ﺎاﮔﺮﺷﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎ ــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشدا ﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادرÅﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪا ﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼ¥ﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

دﻗﻴﻘﻪ

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗﻪﺧﻂﻫﺎ راﺑﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎ ﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎد ﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸﻴﻞدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت¤ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ¤ﻨﻴﺪ.

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮ ﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑﺸﻴﺪ.
 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸــﻴﺪ،ﺑﺮﺧﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب
وﺑﺮرﺳــﻨﻴﺪــﻪ»:ا ﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻣﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺤﺪوده
ﺪام ﺧــﺎل ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤﺎم
ﺧﺎلﻫــﺎرا ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴﺪ.
وﻗﺘــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪ ﺪ ﻪ
ﻓﻘﻂ ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪا ﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻪ
ﺧﻂﺟﺪ ﺪراﻪﺑﺮاا ﻦﺧﺎﻧﻪ ﺎﻗﺮ ﻨﻪاشﻣُ ﺠﺎزاﺳﺖ،ﺑﺸﻴﺪ.
 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا» ¥واﺣﺪ ¥واﺣﺪ«ﺑﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ ¥
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 6ﺑﺮاﺣﻞا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÅﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

دزدان و اختالس گرانی که با ترویج بی عدالتی و تغییرات نرخ
سکه و دالر؛ روح و روان مردم را اذیت می کنند ،گروه انگشت
شماری هستند که به مردم خیانت می کنند .امام جمعه
بیرجند روز گذشته در جمع نمازگزاران مرکز استان ،گفت:
همه باید این گروه انگشت شمار را برای کنار گذاشتن مسائل
مختلف از جمله نفاق ،دزدی و خیانت نصیحت کنیم چرا که
این جمعیت کم مایه ننگ جامعه اسالمی ما هستند .حجت
االسالم والمسلمین سید «علیرضا عبادی» مردم ایران را از
بهترین مردم جهان دانست و ادامه داد :با ابراز تاسف در کنار
این مردم ارزشی ،گروه اقلیتی هستند که برای خودشان و
جامعه ما دردسر ایجاد می کنند ،به طور مثال فرد ایرانی که به
دستور دشمن ،دانشمند هسته ای ما را به قتل برساند ،خائن
است و ایرانی نیست.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به شروع سفرهای نوروزی ،از
مسافران و گردشگران خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را
در جاده ها برای حفظ جان همدیگر رعایت کنند .به گفته وی،
جای بس نگرانی دارد که هر سال تعداد زیادی در جاده ها به
دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی کشته می
شوند .وی به چهارشنبه آخر سال اشاره و اظهار کرد :رسانه ها
خبر کشف  24تن انواع مواد محترقه را منتشر کردند در حالی
که این آتش بازی نوعی مردم آزاری و بهانه ای در دست دشمن
است .به گفته وی ،مردم آزاری که انسانیت نیست و با ابراز
خرسندی باید گفت که در استان فرهنگی خراسان جنوبی
این مردم آزاری کمتر مشاهده می شود.
نماینده ولی فقیه در استان ،گفت :جنگ افروزی های مختلف
در جهان و برده خواهی انسان ها محصول تفکر لیبرالی است
و سیستم لیبرال همان سیستم بردهداری طبقاتی است که
می خواهند همه انسان ها برده آنان باشند و زمانی که برخی
افراد در مقابل این تفکر ایستادگی می کنند ،جنگ افروزی
می کنند .بر اساس همین سیستم ،چهار سال است که بر سر
مردم یمن بمب می ریزند و در پی جنگی که راه انداخته اند،
مردم بی گناه یمن بر اثر گرسنگی و محاصره دچار انواع بیماری
ها شده اند .وی تفکر لیبرالی را حکومت پول و مال توصیف و
اضافه کرد :آمریکا بر اساس همین تفکر تاکنون به بیش از 52
کشور حمله کرده است که آخرین کشورهایی که مورد هجوم
قرار گرفته اند ،یمن و ونزوئالست .به گفته وی ،بر اساس تفکر
لیبرال باید ملت ها برده باشند و اگر این گونه نباشند ،باید از
بین بروند و نابود شوند.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» ،با تبریک پیشاپیش
سالروز والدت با سعادت امام علی (ع) و روز پدر ،گفت :امام
علی (ع) یک استثنا و نماد انسانیت بود که باید ابعاد شخصیتی
آن حضرت ،الگوی همه مسلمانان باشد.

ﺳﻮدوﻮ
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ﺎب ﻗﺮ ﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

اختالس گران ،خیانتکار هستند

• •قاین
• •پدیده چهارشنبه سوری
حقانی -امام جمعه قاین هم در خطبه های نماز

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

ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎﻫﻔﺘﻪﺑﻴﺴﺖوﻫﺸﺘﻢ:
آﻗــﺎ ﻣﺎﻫــﺎنﻓﺨــﺮﻨــﺪراز ﻣﺸــﻬﺪ ﺑﻪﺷــﻤﺎرهﻫﻤﺮاه
 ٠٩١٥٣...٧٨٢ﺑﺮﻧﺪه٥٠ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺪﻧﺪ.
اﻦﻣﺨﺎﻃﺐﻋﺰﺰ،ﺑﺮاوارﺰﺟﺎﺰهﻧﻘﺪ،ﺷﻤﺎرهﺎرﺗ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪادﻧﺪ و اﻋﻼم ﺮدﻧﺪ ﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷــﺪن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن ودرجﻧﺎم ،ﺑﺮاﺷﺎنﺎﻓ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧــﻢ ﺎآﻗﺎ ــﺑــﻪﺷــﻤﺎرهﻫﻤــﺮاه ٠٩٣٠٠...٣٦١ﺑﺮﻧﺪه
اﺷــﺘﺮاÅدوﻣﺎﻫﻪروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺷﺪﻧﺪﻪﺗﺎﻟﺤﻈﻪﺗﻬﻴﻪا ﻦ
ﺻﻔﺤﻪﻣﻮﻓﻖﺑﻪﺗﻤﺎسﺑﺎا ﺸﺎنﻧﺸﺪ ﻢ.ﻟﻄﻔﺎﻫﺮﭼﻪﺳﺮ ﻊﺗﺮﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺗﻤﺎسﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪزودﺟﻮا ﺰﺗﻤﺎمﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﺗﻘﺪ ﻢﺷﺎنﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

امامجمعهبیرجند:
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دﻗﻴﻘﻪ

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

