طلیعـه؛ بصیرت ابراهیمى در چهـل سالگى انقالب 2 /
انقالب اسالمى در كالم امام خمینى(ره) 4 /
صیانت از انقالب اسالمى 5 /
بازخوانى خاطرات امام خامنهاى از پیروزى انقالب اسالمى 6 /
جشن چهل سالگى؛ والیت و جوانان 8 /
جشن چهل سالگى؛ حكومت و والیت 10 /
انقالب و امام از منظـر اندیشمندان جهـان 12 /
عكاس مجله تایم از روزهاى انقالب 14 /
دعوت به قسط؛ دعوت به خـدا 17 /
دو ماهنامه داخلی ستادهای نماز جمعه
شماره یکصدوچهارم  -بهمن و اسفند 1397
از انتشارات معاونت امور استانها
مدیر مسئول :مشاور مطبوعاتی
با همکاری :دفاتر نمایندگی شورای سیاستگذاری
در استانها ،دفاتر ائمه جمعه ،ستادهای نماز جمعه
و جمعی از نویسندگان
طراح گرافیك :سیدمحمود نوربخش
نشانی :تهران  -خیابان جمهوری اسالمی  -خیابان شهید
کشوردوست کوچه عطارد  -پالک 4
تلفن66418126 - 64412209 :
نمابر64412783 :

از ذلت دیروز تا عزت امروز 18 /
گزارش دفتـر امام جمعه بهشهـر(مازندران) 20 /
گزارش ستاد نماز جمعه شهر پیر (فارس) 21 /
گزارش دفتـر امام جمعه بندر چارك(هرمزگان) 22 /
گزارش دفتـر امام جمعه سوق (كهكیلویه و بویراحمد) 23 /
گزارش ستاد و دفتر امام جمعه صفادشت(تهران) 24 /
اسالمى 25 /

منشور خانواده و مبارزه با تجمـل در الگوى خـانواده
از بالل حبشى تا بالل ایرانى 27 /
در چهل سالگى انقالب؛
امام جماعتى كه برنج میكارد و شتـر مرغ مىپرورد! 29 /
صیانت از بیتالمال توسط مسؤوالن 31 /
ضوابط پوشش دانشجویان در جوامع غربى 33 /

 اقامه ،منعکسکننده فعالیتها ،گزارشها ،مقاالتو آثار هنری و پیشنهادهای ستادها است.
 اقامه ،در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است. مسئولیت محتوای مطالب با نویسندگان است. عکسهای ارسالی با کیفیت و بزرگ باشد. مطالب ارسالی بازگردانده نمیشود. -گزارشاتی که بدون  CDعکس باشد درج نخواهد شد.

(س) 35 /
خدیجـه كبرى(س) مادر حضرت فاطمه زهرا 
ن شهید طهرانى مقدم 38 /
پاى صحبت همسر پدر موشكى ایرا 
حكایتى و عبـرتى! 41 /
راه و رسم رجـایى از زبان همسرش 42 /
شعـر و شرع 45 /
اخبار فرهنگی و اجتماعی 47 /
در بوستـان دانشمنـدان 49 /

