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امامجمعهموقتبیرجندمطرحکرد

امامانجمعهدرخطبههاینمازجمعهمطرحکردند

لباس تجمل بر قامت «برات»

شکستآمریکادرطبس؛امدادغیبیخداوندبرایایران
دستاوردهای نظام اسالمی را حفظ کند و با دشمنی
ها مقابله کند .وی افزود :دشمن به این نتیجه رسیده
است که سپاه باید نابود شود چرا که سپاه راه اسالم
را هموار می کند.

امامان جمعه استان روز گذشته در خطبه های نماز
جمعه موضوع های متعددی را مطرح کردند و درباره
آن سخن گفتند .آنان در سخنان خود ضمن تبریک
میالد حضرت مهدی(عج) بر فراهم کردن شرایط
ظهور تاکید کردند.
آنان همچنین ضمن قدردانی از همت مردم در
کمک به سیل زدگان ،شکست آمریکا در صحرای
طبس را از امدادهای غیبی خداوند برای مردم
ایران دانستند.

• •فردوس
• •زمینه سازی برای تعجیل در فرج
باکمال -امام جمعه فردوس وجود امام زمان (عج)

نماز جمعه خوسف  -عکس :مشمولی

• •خوسف
• •حادثه طبس یک معجزه
مشمولی  -امام جمعه خوسف نیز در خطبه های نماز

جمعه گفت :حادثه توفان شن و سقوط هواپیماها و
فرار نیروهای آمریکا یک معجزه بود.
حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» به حضور با
اخالص و سیل کمک های مردمی برای سیل زدگان
اشاره کرد و افزود :این خود یک نوع خودسازی
است و همه را به یاد دوران دفاع مقدس و اربعین
می اندازد که باید قدر این تالش ها را دانست و به
آن افتخار کرد.
وی همچنین با اشاره به سالروز سربازان گمنام
امام زمان (عج) افزود :نیروهای وزارت اطالعات و
سربازان گمنام امام زمان (عج) پشت صحنه اقدامات
و کارهای مهمی را در همه نقاط کشور و خارج از
مرزها در شناسایی ،رصد و کشف گروه ها و تیم های
مختلف ،مفاسد اجتماعی و اقتصادی و ...انجام می
دهند تا بخشی از گرفتاری ها ،فساد ،مشکالت مردم
و  ...کم شود .
وی به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با گروهی
از ارتشیان و سپاهیان اشاره کرد و با گالیه از کسانی
که در فضاهای مجازی ،ارتش زمان رضاخان را به رخ
ارتش ما می کشند ،گفت :حضور ارتش در سیل اخیر
در کنار دیگر نیروهای سپاهی و بسیجی و مردمی
نشان دهنده روحیه ایثارگری آن ها بود .
وی در باره سالروز تاسیس سپاه پاسداران گفت:
سپاه خار چشم دشمنان است و امنیت امروز منطقه
مدیون سپاه است و یکی از دالیل تحریم و متهم کردن
به تروریست نیز اقتدار این نیرو و ایجاد اختالف بین
گروه ها ،نیروهای نظامی و مردم است چون سپاه
خواب های آن ها را در منطقه نقش بر آب کرده است.

حجت االسالم والمسلمین «استاد» به امدادهای
غیبی خداوند از ابتدای انقالب تاکنون هم اشاره
کرد و افزود :شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای
طبس از این امدادهای غیبی بود که آمریکا آن را در
نظر نگرفته بود.
وی آزادسازی خرمشهر و  ۴۰سالگی انقالب را از
دیگر امدادهای غیبی بیان کرد.

• •آرین شهر
• •نیروهای مسلح در کنار مردم
سالخورده  -امام جمعه آرین شهر هم در خطبه

های نماز جمعه با تبریک میالد منجی عالم بشریت
حضرت مهدی (عج) به بیانات اخیر مقام معظم
رهبری در جمع قاریان و حافظان مسابقات بین
المللی قرآن مجید اشاره کرد و گفت :تمام مشکالت
و گرفتاری های امروز امت اسالم از تمسک نکردن
آن ها به قرآن و آموزه های قرآنی و عمل نکردن به
دستورهای قرآنی نشات می گیرد.
حجت االسالم والمسلمین «فرح بخش» به روز ارتش
اشاره و خاطرنشان کرد :حضور سپاه و ارتش همراه
دیگر نهادها و مسئوالن در امر خدمت رسانی به مردم
سیل زده کشورمان ،ثابت کرد که نیروهای مسلح در
زمان سختی ها در کنار مردم هستند.

• •ارسک
• •کارگران قشر زحمتکش و پرتالش
رحیمیان  -امام جمعه ارسک با تبریک روز کارگر

• •آیسک
• •نگاه یکنواخت به تمام ظرفیت ها
عرب نجات  -امام جمعه آیسک هم در جمع

گفت :این قشر زحمتکش برای کسب روزی حالل
باید در شرایط سخت آب و هوایی تالش کنند تا
بتوانند هزینه های زندگی را تامین کنند و این قشر
باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

نمازگزاران این شهر در آستانه سفر استاندار
خراسان جنوبی به شهرستان سرایان گفت :از

استاندار درخواست داریم به تمام ظرفیت های
شهرستان یکنواخت نگاه کند و امیدواریم بتوانیم
با استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان در مسیر
تعیین شده حرکت کنیم .
حجت االسالم والمسلمین «رادمرد» با اشاره
به نا مگذاری امسال به نام «رونق تولید» افزود:
شناسایی تولیدکنندگان ،بررسی مشکالت آنان،
تالش شبانهروزی برای رفع مشکالت ،استفاده
از تمام توان و ماده ها و تبصره ها ،نظارت مستمر
و هوشمند و برخط ،فراخوان و بسیج همگانی
برای خرید تولیدات محلی و منطقه ای و توجه به
ظرفیتهای روستاییان؛ هفت اقدام نیاز بخش
آیسک است.

• •سه قلعه
• •تاکید بر عمل به قرآن

امام جمعه سه قلعه در خطبه های نماز جمعه این
شهر با بیان این که شعبان ماه امامت است گفت:
مقام معظم رهبری همواره در مجالس قرآنی بر
عمل به قرآن تاکید دارند چرا که معتقدند بسیاری از
گرفتاری های جامعه اسالمی به خاطر عمل نکردن
به آیات قرآنی است و بسیاری از خیانت ها ،دشمنی
ها و تسلیم ها در مقابل دشمن به خاطر دوری از
قرآن است.
حجت االسالم والمسلمین «کفشی» با اشاره به
دوم اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی اظهار کرد :امام خمینی (ره) با فکر
قرآنی که داشتند وجود نهادی را الزم دانستند که

ﺑﺮرﺳﭘﻴﺎﻣ

اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻃﺮه

.

ﻫﺪفﺟﻮاﯾﺰاﯾﻦﻣﺴﺎﺑﻘﻪاﺳﺖ!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ــ از ﭘﻴﺎﻣ ﻫــﺎ درﺎﻓــﺖ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ
 ٣٠٠٠٧٢٢٥٢را ــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ــ از ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﺑﺨﺶ
»ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ« ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻘﺪﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻴﻢ:

• •سرایان
• •قدرت سپاه پشتوانه مردمی است
موسوی  -امام جمعه موقت سرایان هم با تبریک

اعیاد شعبانیه به ویژه  15شعبان با محکوم کردن
اقدام ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در
فهرست گروه های تروریستی ،به قوت و قدرت
برخاسته از پشتوانه مردمی این نهاد اشاره کرد و
گفت :حوادث و جریانات تاریخ انقالب نتوانسته
است این نهاد مستحکم را ذره ای از مسیر خود
خارج کند و گواه محکم آن خیل عظیم حمایت های
مردمی در روزهای گذشته است.
حجت االسالم والمسلمین «بنی اسدی» یکی از
جلوه های وجودی جوانان انقالبی کشور در سپاه
را انقالبی زیستن و انقالبی ماندن توصیف کرد
که با همت و تصمیم آگاهانه و آمادگی همه جانبه
برای حضور در عرصه های مورد نیاز کشور ،همراه با
تحلیل درست شرایط درون و برون انقالب از ویژگی
های بارز این مجموعه انقالبی است.

• •بشرویه
• •تالش های ستودنی مردم
پورغزنین -امام جمعه بشرویه هم با قدردانی از

تالش مسئوالن و مردم در پیشگیری و مهار سیالب
های ناشی از بارندگی های اخیر گفت :همبستگی
و همدلی مردم در کمک به سیل زدگان و استواری
آنان در رفع مشکالت ستودنی است.
حجت االسالم والمسلمین «معلمی» افزود :جمعی
از کامیون داران و دارندگان ادوات سنگین نیز از قبل

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺎﺑﺨﺶ»ﻟﺬتﺳﺮﮔﺮﻣ«...

را لطف الهی دانست و گفت :عملکرد بد ما باعث
شده است که غیبت امام زمان (عج) طوالنی شود
و حضرت ولی عصر(عج) فرموده اند اگر مردم بر
عهدی که با پیامبر(ص) در غدیر بستند پایبند می
بودند و با هم دشمنی نمی کردند و دل هایشان به
هم نزدیک بود تاخیر در مالقات ما اتفاق نمی افتاد
بنابراین با عملکرد خوب خود باید زمینه ظهور را
فراهم کنیم .
حجت االسالم والمسلمین «بابایی» به ایام برات هم
اشاره کرد و افزود :بیشتر افرادی که عزیزان خود را
از دست داده اند به یاد مرحومان خود کمک های
قابل توجهی به سیل زدگان کرده اند و امیدواریم
این کمک ها ادامه داشته باشد.

* » :٠٩١٥٤...٤٠٩ﺑﺎ ﺳﻼم ،در ﺟﻮاب ﺧﻮاﻧﻨﺪ ها ﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﭼﺮا ﺑﻌﻀ از ﺷــﺮﺖﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣ دو ﺑﺎر
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﺪ ﮔﻔﺖ ﻪ اﻦ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺮﻋﻪﺸ
ﺻﺤﻴﺢ اﺳــﺖ! ﻣﺎ ﺑــﻪ روال ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺑﺮﻧــﺪﮔﺎن اﻋﺘﻤــﺎد دارﻢ .
ﻣﻤﻨﻮن از روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ وﮋه ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ آن«.
 ﺿﻤﻦ ﺳــﭙﺎس از اﻦ ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﻋﺰﺰ ،ﻻزم اﺳــﺖ ﺎدآورﻨﻴﻢ ﻪ اﺻﻮﻻ ﻫــﺪف از اﺠﺎد ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣ« در
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﺟﺪﺪ و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﻪ در ﻤﺘﺮ ﻧﺸﺮﻪا دﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﺰها ﻫﻢ ﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎد ارزش ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﺪارد،
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﺠﺎد  ﺧﺎﻃﺮه در ذﻫﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﻢﺷــﺎن
ﻣﺷﻮد و ﺑﺮا ﻣﺎ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﻨﺪ ﻪ ﺪام از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻋﺰﺰ ،ﺑﺮﻧــﺪه اﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺷــﻤﺎ

ﻋﺰﺰان از 
ﺧﻮش و ﺧﺮم.

• •زیرکوه
• •حرکت انقالبی ارتش
دروگر -خطیب نماز جمعه زیرکوه نیز با اشاره به روز

ارتش گفت :تاکنون در همه عرصه ها ارتش خوب
درخشیده و انقالبی عمل کرده است و در همین
بحران شهرستان همه ارتشیان در کنار مردم بودند.
حجت االسالم والمسلمین «مرتضایی نیا» با تبریک
اعیاد شعبانیه افزود :روز برات و هدیه برای اموات
ارزشمند است اما باید از برخی اسراف ها جلوگیری
کرد و بخشی از این هدیه ها برای کمک به سیل
زدگان استفاده شود.

• •خضری دشت بیاض
• •ویژگی خانواده مهدوی
سدیدی  -امام جمعه خضری دشت بیاض هم در

جمع نمازگزاران این شهر گفت :از ویژگی های
خانواده مهدوی این است که امام محور و تکلیف
محور هستند و باید نسبت به وجود امام تشنه شویم
و نسبت به نگرانی های او (عفاف و حجاب ،رعایت
حالل و حرام ،دعا برای فرج و  )...دغدغه داشته
باشیم.
حجت االسالم والمسلمین «یعقوبی» افزود :رهبر
معظم انقالب در دیدار شركت كنندگان مسابقات
قرآن كریم برای امت اسالمی یک دو راهی را ترسیم
کردند که پیمودن هر یک از این راه ها عواقب و نتایج
خاص خودش را خواهد داشت .راه اول عمل به آموزه
های قرآن کریم است که به طور قطع سختی ها و
نامالیمت هایی را در پی دارد .راه دوم ایستادن در
برابر تعالیم قرآنى و نادیده گرفتن آن است و اینراه
در دنیا و آخرت بهسوى جهنم ختم مىشود.

• •قاین
• •تشکر از زحمات سربازان گمنام امام
زمان(عج)
حقانی -امام جمعه قاین در جمع نمازگزاران این

شهر از همراهی و همدردی و یاری رسانی مردم
نیکوکار قاینات به سیل زدگان کشور تشکر کرد و
گفت :مردم قاینات که در تمام صحنه های انقالب
پیشتاز بوده در یاری رسانی به سیل زدگان نیز از هر
نوع کمکی دریغ نکرده اند.
حجت االسالم والمسلمین «رحمانی» با تبریک
میالد امام زمان(عج) ،از زحمات ارزشمند سربازان
گمنام امام زمان(عج) قدردانی کرد و افزود :این
عزیزان افتخار ایران هستند که با نثار جان خود
امنیت را برای مردم به ارمغان می آورند.

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

ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺳــﺎﻟﻢ اﺳــﺖ .اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏﺖﺗﺎن

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺳ و ﻢ:

وقوع حوادث در منطقه حضور داشتند که نشان از
حس انسان دوستانه آنان دارد و با تدابیر قبلی در
این حوادث تلفات جانی نداشتیم.

آﻗــﺎ رﺿــﺎ ﺣﺴــﻴﻦزاده از ﻣﺸــﻬﺪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه
 ٠٩١٠٥٥٣٨٣٢٩ﺑﺮﻧﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎدﺎ ﻣﻴﺮاب ﺷﺒﺴــﺘﺮ از ﻣﺸــﻬﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
 ٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٩ﺑﺮﻧــﺪه اﺷــﺘﺮا Áدوﻣﺎﻫــﻪ روزﻧﺎﻣــﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ زود ﺟﻮاﺰ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﻢﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺳﺎده

20

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

 1ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ 
ﺷــﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑﺸــﻴﻢ .اﻦ
»ﺧﻂ
ِ
ﺷــﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖــ
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 درÁﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼ ﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗﻪﺧﻂﻫﺎراﺑﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎدﻮارها
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،
ﻓﻮراﻗﺮﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷﻞﺑﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

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.

ﻫﺮ روز
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ﺎب ﻗﺮﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﺳﻮدوﻮ
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ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:

 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
وﺑﺮرﺳــﻨﻴﺪــﻪ»:اﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻣﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺤﺪوده
ﺪام ﺧــﺎل ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤﺎم
ﺧﺎلﻫــﺎرا ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴﺪ.
وﻗﺘــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ ﻪ
ﻓﻘﻂازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻪ
ﺧﻂﺟﺪﺪ راﻪﺑﺮا اﻦﺧﺎﻧﻪﺎﻗﺮﻨﻪاشﻣُ ﺠﺎزاﺳﺖ،ﺑﺸﻴﺪ.
 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا» واﺣﺪ واﺣﺪ«ﺑﺸــﻴﺪوﺑﺮا ﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 6ﺑﺮا ﺣﻞاﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÁﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

در منطقه خراسان این ایام را مردم به عنوان برات می
شناسند و برای رفتگان طلب خیر می کنند که یک امر
ریشه دار دینی است اما در سال های اخیر این مهم از
مسیر اصلی خود جدا شده است و خیرات با اسراف
فراوان ،به دست نیازمندان واقعی نمی رسد .امام جمعه
موقت بیرجند روز گذشته در خطبه های نماز جمعه این
شهر گفت :خیرات و مبرات باید به نیازمندان واقعی برسد
و استان ما جزو استان های محروم است که نیاز فراوان
دارد و عالوه بر این در سیل هزاران خانواده بی خانمان
شدند که در این شرایط هزینه ها باید مدیریت شود تا
قدری از آالم و مصیبت های سیل زدگان کم شود.
بهگفتهحجتاالسالموالمسلمین«مختاری»کاهشآالم
و مصیبت های مردم سیل زده نیازمند همکاری پیوسته
دولت و ملت است و مهم ترین راهکار آن جلوگیری از
تشریفات و تجمالت و پرداخت های غیرمتعادل و نیز
رعایت انضباط مالی است.
وی یادآور شد :این سیل ها برکات مادی هم در کنار
صدمات داشت و سفره های زیرزمینی بعد از دو دهه
خشکسالی به برکت بارش ها و ادامه در سال های آینده
پرآب خواهد شد.
وی گفت :سال گذشته یک امتحان اقتصادی پیش آمد
و بازار با بی تدبیری متالطم شد و نه دولت و نه برخی از
مردم امتحان درستی ندادند و نه تنها به بهبود اوضاع
کمک نکردند ،بلکه فشار هم وارد آوردند.
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه سخنانش گفت :سنت
خداوند است که ایمان اجباری نباشد حتی در دوره امام
زمان(عج) هم بر کسی تحمیل نمی شود.
وی افزود :اگر بخواهیم دنیا بر وفق ایمان حرکت کند در
درجه اول باید همه مردم و مسئوالن فرهنگمان را درست
کنیم زیرا منشا ۶فساد در جامعه ،فرهنگ نادرست است.
حجت االسالم مختاری اظهار کرد :نباید از جمهوری
اسالمی هم انتظار معجزه داشته باشیم بلکه باید مردم
و مسئوالن درست عمل کنند تا قانون اساسی به خوبی
عمل شود .وی ادامه داد :انقالب اسالمی سال  57آغاز
یک انتظار فعال و سازنده بود و استکبار جهانی احساس
خطر کرد و  40سال است که می خواهد این منبع نور را
خاموش و مردم را ناامید کند اما ملت ما نشان دادند که
استکبار جهانی قدرتی پوشالی است.
به گفته وی امروز مهدویت جایگاه خود را در جهان اسالم
پیدا کرده و استکبار جهانی به دنبال فتنه در مقوله های
مختلف مهدویت است و حتی پروژه مهدی سازی را در
پیش گرفته اند تا نسخه تقلبی ایجاد کنند.
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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