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دو ماهنامه داخلي ستادهاي نماز جمعه
شماره هشتاد و يک  -فروردين و ارديبهشت 1394
از انتشارات معاونت امور استانها
مدير مسئول :مشاور مطبوعاتي
با همکاري :دفاتر نمايندگي شوراي سياستگذاري
در استانها ،دفاتر ائمه جمعه ،ستادهاي نماز جمعه
و جمعي از نويسندگان
طراح گرافيك :سيدمحمود نوربخش
نشاني :تهران  -خيابان جمهوري اسالمي  -خيابان شهيد
کشوردوست کوچه عطارد  -پالک 4
تلفن66418126 - 64412209 :
نمابر64412783 :
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با ورزش به جنگ امراض برويم 34 /

مطلع عشق 36 /

چه شغلي را انتخاب كنيم؟ 38 /

آسيبهاي پشت ميزنشيني 41 /

شيوههاي صرفه جوئي انرژي 44 /
قوانين آپارتمان نشيني 46 /

گزارش دفتر امام جمعه اقليد 49 /

گزارش بخش رونيز 50 /

گزارش دفتر و ستاد نماز جمعه فسا 51 /

گزارش ستاد نماز جمعه خور و بيابانك 52 /
گزارش دفتر امام جمعه قائميه 53 /

گزارش واحد خواهران ستاد نماز جمعه فراشبند 54 /

گزارش واحد خواهران ستاد نماز جمعه سعادت شهر 55 /
گزارش ستاد نماز جمعه نوبندگان 56 /
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 اقامه ،در تلخيص و ويرايش مطالب آزاد است. مسئوليت محتواي مطالب با نويسندگان است. عکسهاي ارسالي با کيفيت و بزرگ باشد. مطالب ارسالي بازگردانده نميشود. -گزارشاتي که بدون CDعکس باشد درج نخواهد شد.
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