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خبرگزاری
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:

حاج قاسم بارها و بارها در معرض شهادت 
قرار گرفته بود اما در راه خدا و انجام 
وظیفه و جهاد، از هیچ کس و هیچ چیز 
پروا نداشت.

صفحه 4

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه؛

 برگزاری ویژه برنامه های شهادت سردار سلیمانی
 در ۲ هزار بقعه شاخص کشور
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حجت االسالم دکتر ارزانی، با بیان اینکه سردار 
سلیمانی مزد و پاداش سال ها مجاهدت خالصانه 
خود را کسب کرد و به مقام رفیع شهادت نائل 
آمد، گفت: مساجد و کانون های مسجدی سه 
نیروی  آئین های عزاداری فرمانده  شب میزبان 

قدس سپاه پاسداران می شوند.

حجت االسالم »حبیب رضا ارزانی«، با تسلیت شهادت 
سردار  والیت  یاور  و  اسالم  بدیل  بی  سردار  پرافتخار 
سپهبد »قاسم سلیمانی«، اظهار کرد: سردار سرافراز 
از عمری مجاهدت  قاسم سلیمانی پس  اسالم حاج 
به  آمریکایی  نیروهای  جنایتکارانه  اقدام  در  خالصانه 

فیض شهادت نائل آمد.
وی شهادت غرورآفرین فرمانده پرافتخار نیروی قدس 
در  تازه ای  خون  را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
این سردار  افزود: شهادت  رگ های مقاومت دانست و 
بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیه اهلل االعظم )ارواحنا 
فداه( و ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل العظمی امام 
خامنه ای)مدظله العالی( و ملت شریف ایران تبریک و 
تسلیت عرض می کنم. رئیس ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور، مالک اشتر سپاه 
اسالم را نمونه ای برجسته از تربیت یافتگان اسالم و 
امام خمینی )رحمة اهلل علیه( خواند و گفت:  مکتب 
این شهید واالمقام عمر بابرکت خود را وقف خدمت 
به امامت و والیت کرد و بیش از ۴۰ سال به پاسداری 
از حریم والیت و کیان ایران اسالمی و مظلومان جهان 

همت گمارد.
وی، با بیان اینکه سردار سلیمانی مزد و پاداش سال 
مقام  به  و  کرد  را کسب  خالصانه خود  ها مجاهدت 

رفیع شهادت نائل آمد، تاکید کرد: نمی شد پایانی جز 
شهادت برای سردار آسمانی متصور شد او به قرارگاه 

خود بازگشت اما راهش همچنان ادامه دارد.
هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  رئیس 
پی  در  که  عمیقی  اندوه  به  اشاره  با  کشور،  مساجد 
سردار  و  مقدس  دفاع  سال های  یادگار  این  شهادت 
مقتدر  و  سرافراز  ملت  دل  بر  ایران  عظمت  و  عزت 
ایران و آزادی خواهان جهان حاکم شده است، اعالم 
کرد: ستادهای مردمی در مساجد به منظور بزرگداشت 
یاد و نام سردار آسمانی سپهبد سلیمانی تشکیل شده 
و برنامه هایی گسترده ای در راستای گرامیداشت یاد 
های  کانون  محوریت  با  قدس  سپاه  فرمانده  خاطره 

مساجد برگزار می شود.
شهادت  آستانه  در  کرد:  اعالم  ارزانی،  االسالم  حجت 
مرضیه  زهرای  حضرت  والیت   مدافع  شهیده  اولین 

)سالم اهلل علیها(، با سیاه پوش کردن مساجد ضمن 
گرامیداشت یاد و نام این شهید گرانقدر و سرفراز؛ آیین 
های سوگواری حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را در 

سراسر کشور برگزار می کنیم.
سلیمانی،  سردار  پاک  خونهای  اینکه  بیان  با  وی 
ابومهدی المهندس و همراهان ایشان موجب تقویت 
جبهه مقاومت می شود، اظهار کرد: در واکنش به اقدام 
جنایتکارانه آمریکایی ها و داغدار شدن آحاد ملت شریف 
»پویش  اسالمی،  ایران  غیور  فرزند  این  شهادت  در 
مردمی سردار آسمانی« با هشتگ  #سردار_ آسمانی 
در فضای مجازی به راه افتاده است. اقشار مختلف مردم 
و بچه های مسجد می توانند برای پیوستن این پویش 
https://bachehayemasjed.ir/ نشانی  به 
fa/web/bachehayemasjed/sardar-

asemani-campaign  مراجعه کنند.

طی حضور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در شورای عالی قرآن و آشنایی نزدیک با فعالیت این شورا مقرر شد این دو نهاد با یکدیگر همکاری 
کنند.

حجت  االسالم »سید ناصرالدین نوری  زاده«، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، حجت  االسالم ذاکر، معاون فرهنگی و اجتماعی و سیدمحمدجواد محسنی، مشاور رئیس مرکز با 
حضور در مرکز طبع و نشر قرآن کریم و شورای عالی قرآن، با فعالیت های نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری آشنا شدند.

در این بازدید که سیدعلی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن، محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی، علی قاسم آبادی، معاون نظارت، محمدبابایی، مدیر واحد نشر مرکز طبع و نشر 
قرآن، میثم معافی، مدیر روابط عمومی و دفتر مرکز و محمدعلی رضاییان، از فعاالن قرآنی حضور داشتند، ضمن بازدید میهمانان از بخش های مختلف شورا و مرکز، توضیحاتی در 
مورد فعالیت های این مجموعه ها به ایشان ارائه شد. در پایان این دیدار و جلسه صمیمانه، مقرر شد در یک همکاری دوجانبه، نسبت به اجرای برخی برنامه های مشترک از جمله 

برگزاری کرسی  های تالوت قرآن در مساجد، برنامه ریزی و اقدام الزم صورت گیرد.

همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و شورای عالی قرآن

رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور:

سردار سلیمانی به قرارگاه خویش بازگشت

نمایــه

2با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

بسیاری از چالش های هویتی 
 کانون های مساجد 
برطرف شده است

طاهریان گفت: به دنبال استفاده از ظرفیت فناوری 
های نوین برای جمع آوری و ساماندهی اطالعات 

کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور هستیم.

»مرتضی طاهریان« در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آذربایجان شرقی با تأکید بر این که رویداد ملی فهما به عنوان 
زیست بوم مجازی بچه های مسجد ناظر بر هویت و فعالیت های 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور است، اظهار داشت: 
هدفمندی و ساماندهی کانون ها تنها یکی از برکات این حرکت 
ملی است. معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به این که رویداد ملی 
فهما گفتمان جدیدی را در کشور به راه انداخته است، خاطرنشان 
کرد: این مدل هماهنگی و نظارت بر کانون های مساجد کشور 
سیر تکاملی خود را سپری می کند و سیستم نهایی شده در سال 

1۴۰۰ تکمیل می شود.
طاهریان با اشاره به روند اجرای رویداد فهما در سراسر کشور 
گفت: ابتدا کانون های فرهنگی هنری شهری و روستایی سراسر 
کشور در سامانه به عنوان هویتی مجزا و مستقل تحت اشراف 
ستادهای استانی به ثبت رسیدند، سپس اعضای هر یک از کانون 
ها و در نهایت فعالیت ها و برنامه های تعریف شده در حال 

بارگذاری برای کسب امتیاز است.
وی با بیان این که به دنبال استفاده از ظرفیت فناوری های نوین 
برای جمع آوری و ساماندهی اطالعات کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور هستیم، گفت: بسیاری از چالش های هویتی 
کانون های مساجد با تصویب اساسنامه ستاد عالی برطرف شد و 

در راستای طرح تحول گام بر می داریم.
کانون های  چشم انداز  تدوین  با  این که  به  اشاره  با  طاهریان 
فرهنگی هنری درصدد اثرگذاری هر چه بیشتر در فضاهای 
فرهنگی و هنری کشور با رویکرد انقالبی و مسجدی هستیم، 
گفت: طبق تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، نگاه در جریان 
فهما جشنواره ای نیست و نباید جنبه رقابتی این رویداد بر اهداف 

اصلی آن غلبه کند.
کانون های  هماهنگی  ستاد  شبکه سازی  و  ساماندهی  معاون 
مساجد کشور با بیان این که در این رویداد کانون ها فعالیت های 
خود را در ۳۳ شاخص فرعی و ۸ شاخص اصلی ثبت می کنند، 
گفت: فعالیت ثبت شده تا ساعت ۲۴ روز ۲1 دی ماه سال جاری 

برای انتخاب پایتخت فهما مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برنامه  ویژه  برگزاری  از  جهرمی«  »بهداد 
قاسم  سردار  شهادت  بزرگداشت  های 
سلیمانی به مدت سه شب در مسجد جامع 
برنامه  این  گفت:  و  داد  خبر  الرسول)ص( 
سخنرانی از امشب )شنبه، 14 دی( به مدت 
ساز  جریان  تفکرات  موضوع  با  شب  سه 
شهید آسمانی، سردار سلیمانی برگزار می 

شود.

جامع  مسجد  اهلل)ص(  رسول  محمد  کانون  مدیر 
الرسول)ص( میدان رسالت پیرامون دیگر برنامه های این 
مسجد برای بزرگداشت سردار سلیمانی بیان کرد: قرائت 
دسته جمعی سوره مبارکه فجر بعد از نماز مغرب و عشا به 
مدت سه شب و هدیه به روح مطهر این شهید گرانقدر، 
سیاهپوش کردن مساجد، پخش آیاتی از کالم اهلل مجید 
از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این مسجد به 

مناسبت شهادت سردار شهید سلیمانی است.
وی همچنین به تشکیل ستادهای مردمی در مساجد به 
منظور بزرگداشت یاد و نام سردار شهید سلیمانی اشاره 
مسجد  کانون  اعضای  گسترده  مشارکت  گفت:  و  کرد 

آسمانی«  »#سردار  سراسری  پویش  در  الرسول)ص( 
بخش دیگری از برنامه های این کانون به این مناسبت 

است.
مسجد  اهلل)ص(  محمدرسول  کانون  است،  گفتنی 
الرسول)ص( در میدان رسالت واقع شده و از جمله کانون 
برنامه های  برگزاری  با  های فرهنگی هنری است که 
گسترده برای کلیه مقاطع سنی کارنامه مثبتی در جذب 
نوجوانان و جوانان داشته است، از برگزاری نشست های 
بصیرتی، حلقه های صالحین، دوره های سبک زندگی 
های  رشته  آموزش  تا  گرفته  شهدا  یادواره  و  اسالمی 

ورزشی و فنی و تعمیرات تلفن همراه.

برنامه های کانون »محمد رسول اهلل)ص(« ویژه بزرگداشت سردار سلیمانی
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طرح آمارگیری اندازه گیری فصل تعداد و تولیدات دام سبک در فصل گذشته نشان می دهد که در این دوره 41 میلیون و ۳۰۰ راس گوسفند و بره و 1۵ 
میلیون راس بز و بزغاله در دامداری های کشور وجود داشته است.

مقایسه آمارهای پاییز ۹۸ و ۹۷ نشان می دهد که تعداد گوسفند و بره ۲.۳ درصد افزایش و تعداد بز و بزغاله ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین تعداد گوسفند و بره و بز و بزغاله در پاییز سال جاری نسبت به تابستان به ترتیب ۳.۶ و ۸.۵ درصد کم شده است.

پاییز امسال پنج میلیون و ۹۰۰ هزار راس بره و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار راس بزغاله متولد شده است که تعداد این زایش ها در فصل تابستان برای بره یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس و 
برای بزغاله ۶۳۷ هزار راس بوده است. دامداران کشور در فصل گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار راس گوسفند و بره و ۷۳۰ هزار راس بز و بزغاله برای کشتار عرضه کردند. بر این اساس 
۵1 درصد گوسفند و بره و ۶۰ درصد بز و بزغاله در کشتارگاه های رسمی کشور ذبح شدند. نتایج طرح آمارگیری نشان می دهد که در فصل گذشته هفت هزار و ۹۸۲ شیر گوسفند و 

هفت هزار و 11۹ تن شیر بز تولید شده است.
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افزایش ۱.۷ درصدی تعداد دام های سبک کشور

پنجــره

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 3

عراق؛  دومین مقصد صادرات 
کاالهای ایرانی

محمد الهوتی درباره تحوالت سیاسی روزهای اخیر 
در عراق از جمله اعتراضات مردمی مقابل سفارت 
آمریکا در بغداد، ترور شهید سردار قاسم سلیمانی 
و مختل شدن برخی از فعالیت های اقتصادی در این 
کشور با بیان این مطلب افزود: به طور کلی حوادث 
و تحوالت اخیر عراق در سه ماهه گذشته تبادالت 
تجاری ما را تحت تاثیر قرار داده و اگر حتی با مدت 
مشابه سال گذشته میزان تجارت را مقایسه کنیم، 

تقریبا کاهش را نشان می دهد.

وی در عین حال توضیح داد: بخش مهمی از کاهش ارزش 
صادرات ایران به عراق ناشی از تعدیل نرخ های پایه صادراتی در 
گمرک می شود ولی با این حال شرایط سیاسی در عراق نیز بر 

این موضوع تاثیرگذار بوده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
جمله  از  عراق  در  اخیر  هفته های  اتفاقات  کرد:  خاطرنشان 
اعتراضات مردمی مقابل سفارت آمریکا، ترورها و مداخالت 
آمریکایی ها چه بخواهیم و چه نخواهیم بر موضوعات اقتصادی 
این کشور نیز تاثیرگذار است. الهوتی ادامه داد: با این حال اینکه 
تصور کنیم این مسائل به طور مستقیم بر تجارت ایران با عراق 
تاثیرگذار خواهد بود، چنین نیست. مردم عراق به عنوان یک 
ملت- دولت تصمیم گرفته اند تا پاسخ حمالت آمریکایی ها را با 
رفتار دیگری پاسخ دهند و این موضوع به بحث اقتصادی این 

کشور با کشورهای دیگر از جمله ایران ارتباطی ندارد.

ایران  آمار  مرکز  اعالم  طبق 
آمارگیری نیروی کار  نتایج طرح 
افراد  برای   1۳٩٨ سال  درپاییز 
1۵ ساله و بیش تر نشان می دهد 
که 1۰.۶ درصد از جمعیت فعال 
)شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. 
نرخ  تغییرات  روند  بررسی 
بیکاری حاکی از آن است که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه 
کاهش  درصد  قبل، 1.۲  در سال 

یافته است.

درصد   ۴۴.۳ میزان  به   ،1۳۹۸ پاییز  در 
جمعیت 1۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا 
بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که 
این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 

قبل )پاییز 1۳۹۷( ۰.۲ درصد کاهش داشته 
است.

جمعیت شاغلین 1۵ ساله و بیشتر در این 
فصل ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر بوده که 

نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷۲ هزار 
نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در 
بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد 
که درپاییز 1۳۹۸، بخش خدمات با ۵۰.۰  

درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود 
بعدی  مراتب  در  است.  داده  اختصاص 
و  درصد   ۳۲.۹ با  صنعت  بخش های 

کشاورزی با 1۷.1 درصد قرار دارند.

در پاییز سال ۹۸؛

نرخ بیکاری جمعیت ۱٥ ساله و بیشتر ۱۰.۶ درصد شد

نمایندگان مردم در کمیسیون کشاورزی مجلس 
وضعیت تامین گندم مصرفی کشور در سال ٩٨ 
و ٩٩ را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بررسی  کشاورزی  جهاد  وزارت  و سرپرست 

می کنند.

نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی هفته آینده در روزهای 

)یکشنبه و دوشنبه 1۵ و 1۶ دی ماه( برگزار می شود.
روز  نشست  در  گرفته،  صورت  ریزی  برنامه  براساس 
و  معدن  صنعت،  وزیر  حضور  با  کمیسیون  یکشنبه 
تجارت، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وضعیت تامین 
گندم مصرفی سال ۹۸ و ۹۹ در کشور بررسی می شود. 
همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون با 
حضور مسئولین وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، 
معدن و تجارت و تعاون، کار  و رفاه اجتماعی، سازمان 
استاندارد و سازمان هدفمندی یارانه ها مسائل و مشکالت 
اتحادیه زنبورداران را بررسی می کنند. الزم به ذکر است، 

در نشست روز دوشنبه هفته جاری رضا اردکانیان وزیر 
نیرو به منظور پاسخگویی به سوال اردشیر نوریان، اللهیار 
قلی  اهلل  قلی  زاده،  قاضی  امیر حسین  سید  ملکشاهی، 

اکبری،  علی  کامران،  حسن  جاسمی،  قاسم  سید  زاده، 
سید عالءالدین خادم، علی وقف چی و علی محمد مرادی 

حضور می یابد.

در نشست هفته جاری کمیسیون کشاورزی صورت می گیرد

پاسخ اردکانیان به سوال نمایندگان 

 آخرین وضعیت برنامه های
 مراسم تشییع پیکر سپهبد سلیمانی 

در ایران

سردار شریف سخنگوی سپاه پاسداران در نشستی 
پیکر  تشییع  مراسم  برنامه های   وضعیت  آخرین 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی در ایران را تشریح کرد.

بر اساس اعالم  های انجام شده مراسم  های تشییع پیکر سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی از امروز )یک شنبه 1۵ دی( آغاز و در اهواز 

،مشهد ، تهران ، قم و کرمان برگزار می شود.
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شمیری تصریح کرد: شورای عالی قرآن، دارالقرآن سازمان تبلیغات، امور قرآنی اوقاف و فرهنگ و ارشاد اسالمی همگی در راستای اعتالی قرآن در حال 
فعالیت هستند اما حلقه مفقوده کل کشور تشکیل یک وزارت با نام وزارت قرآن است.

»جاسم شمیری« اظهار کرد: خوشبختانه قاریان و حافظان قرآن در جامعه از همدلی نسبتا مناسبی برخوردار هستند هر چند یک مجموعه واحدی با نام جامعه قرآنی خوزستان فعالیت ندارد.
فعال قرآنی خوزستان با بیان اینکه یک تشکل واحد با عنوان جامعه قرآنی در کل کشور وجود ندارد افزود: شورای عالی قرآن، دارالقرآن سازمان تبلیغات، امور قرآنی اوقاف و فرهنگ و ارشاد 

اسالمی همگی در راستای اعتالی قرآن در حال فعالیت هستند اما حلقه مفقوده کل کشور تشکیل یک وزارت با نام وزارت قرآن است.
وی با تاکید بر اینکه وجود وزارت قرآن در کشور همه مشکالت فعاالن و فعالیت های قرآنی را تا حدودی برطرف خواهد کرد ادامه داد: راه اندازی چنین وزارتی منجر به تخصیص اعتبارات 

ویژه ای برای فعالیت های قرآنی در سایر استان های کشور می شود. 

www.shabestan.irخبرگزاری

وزارت قرآن تشکیل شود

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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کرد:  اعالم  نوروزپور  حجت االسالم 
ویژه برنامه های شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 
در طول ۳ روز عزای عمومی در ۲ هزار بقعه 

شاخص کشور برگزار می شود.

حجت االسالم المسلمین »محمد نوروزپور« با بیان اینکه 
به  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهادت  برنامه های  ویژه 
معاونان فرهنگی ادارات کل اوقاف و امور خیریه سراسر 
کشور ابالغ شده است، گفت: به همین مناسبت امامزادگان 
و بقاع متبرکه کشور سیاهپوش می شوند و پرچم سیاه در 

این اماکن مقدس به اهتزاز در می آید.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور 
خیریه ادامه داد: با هماهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از فرماندهان مقاومت به منظور سخنرانی در امامزادگان و 
بقاع متبرکه در استان های مختلف کشور دعوت شده است. 
نوروزپور افزود: هیئات مذهبی و مداحان نیز مراسم های 
ویژه ای را در امامزادگان برگزار می کنند. از ناشران و مولفان 

نیز دعوت شده است کتاب های با موضوع دفاع مقدس، 
شهدا و محورهای مقاومت را در قالب نمایشگاه هایی در 
ارایه بدهند. وی همچنین یادآور  بقاع متبرکه به زائران 

شد:کارشناسان و روحانیون حاضر در خیمه های معرفت نیز 
به تبیین محورهای مقاومت و دستاوردهای مدافعان و حرم 

و شهید حاج قاسم سلیمانی می پردازند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه؛

 برگزاری ویژه برنامه های شهادت سردار سلیمانی
 در ۲ هزار بقعه شاخص کشور

 نطق شهدا بعد از شهادت شان
 باز می شود

رئیس  قمی«،  »محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
سازمان تبلیغات اسالمی در پیامی شهادت سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.در این 

پیام آمده است:

»بسم رب الشهداء و الصدیقین
َ َعلَیِه  َفِمنُهم َمن  ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَّ

لوا تَبدیاًل َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن َینَتِظُر َوما بَدَّ
امام راحل عظیم الشأن مان فرمودند: »با ریختن خون عزیز 
ما، تأیید شد انقالب ما. این انقالب باید زنده بماند، این نهضت 
باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزی هاست. بریزید 
خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بُکشید ما را؛ ملت ما 
بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم؛ و شما هم از مرگ 
ما صرفه ندارید...« اینجانب از جانب خود، سازمان تبلیغات 
اسالمی و بلکه خانواده بزرگ نهضت تبلیغ انقالب اسالمی، 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سرافراز،  سردار  شهادت 
فرمانده قهرمان نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
شهید ارجمند ابومهدی المهندس، معاون غیور الحشد الشعبی 
را به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیة اهلل االعظم ارواحنا 
فداه و نائب برحقش حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 

مد ظله العالی تبریک و تسلیت عرض می کنم.

»محمدهادی  والمسلمین  حجت  االسالم 
های  حوزه  اینکه  بیان  با  صادق«  رحیمی 
علمیه سوگوار سردار سپهبد قاسم سلیمانی، 
ابرمرد صحنه های سخت جهاد هستند، بیان 
رزمندگان  تمام  برای  الگویی  ایشان  کرد: 
جریان مقاومت بودند و شهادت ایشان، بسیار 
دردناک بود. ایشان طی سالیان طوالنی ضربات 
صهیونیستی  منحوس  رژیم  پیکره  بر  مهلکی 
وارد آورده بود و همین موضوع موجب خشم 

دشمنان شده است.

مدیر حوزه علمیه استان تهران افزود: ملت ایران شاهد 
اخالص و مجاهدت کم نظیر شهید سردار سلیمانی در 
دوران دفاع مقدس و مقابله با گروه های تروریستی بود 
و مطمئنا راه ایشان با جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت 
و قاتالن حاج قاسم جواب سختی از سوی ملت ایران 

دریافت خواهند کرد.
    وی تاکید کرد: شهادت ایشان زمینه ساز نابودی کامل 

دشمنان قسم خورده اسالم و نظام جمهوری اسالمی 
خواهد شد همانطور که مقام معظم رهبری در پی شهادت 
شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند دوستان و دشمنان 

بدانند راه ایشان با قدرت ادامه خواهد یافت.
رحیمی صادق در ادامه با بیان اینکه حوزویان استان تهران 

همچون حوزویان سراسر کشور و تمام آحاد ملت ایران، 
داغدار فقدان سردار سلیمانی هستند، گفت: حوزه های 
علمیه سوگوار شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی هستند و 
با برگزاری مراسم بزرگداشت، نام و یاد این شهید را زنده 

نگه خواهند داشت.

حوزه های علمیه سوگوار سردار سپهبد قاسم سلیمانی
اهتزاز پرچم سرخ یالثارات 

الحسین)ع( بر گنبد فیروزه ای 
مسجد جمکران

هم زمان با غروب جمعه و دعای منتظران برای تعجیل 
مقدس  مسجد  در  فداه  ارواحنا  صاحب الزمان  فرج 
جمکران و به مناسبت شهادت دو مهدی یاور نمونه 
دوران، پرچم سرخ یالثارات الحسین)علیه السالم( بر 
فراز گنبد فیروزه ای این مکان مقدس به اهتزاز درآمد.

»یالثارات الحسین)ع(« شعار امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه و 
یارانشان در خونخواهی امام حسین علیه السالم و مظلومان عالم 
از جنایتکاران تاریخ است. در کل تاریخ هیچ خون شهیدی هدر 
نرفته و این تقدیر حتمی الهی است. صبح پیروزی نزدیک است.
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مفهوم شناسی و گونه شناسی تعارض 
اخالقی بررسی می شود

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی »مفهوم 
شناسی و گونه شناسی تعارض اخالقی« در راستای 
گیری  تصمیم  برای  »الگویی  تخصصی  کرسی 

اخالقی« برگزار می شود.

به  بوسلیکی«  »حسن  االسالم  حجت  میزبان  کرسی  این 
اسالمی«  »محمدتقی  االسالم  حجت  و  دهنده  ارائه  عنوان 
و  »محمدجواد فالح« به عنوان ناقد و دبیری علمی »مهدی 

فصیحی« است.
این نشست دوشنبه، 1۶ دی از ساعت 1۰ تا 1۲ در مرکز همایش 

های غدیر برگزار می شود.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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تجمع هیئات مذهبی و مداحان برجسته کشوری در سوگ سردار سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی دیروز )شنبه، 14 دی ماه( در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

بنابر این گزارش، دسته های عزاداری از ساعت 1۳ دیروز از حسینیه ها و مساجد به سمت میدان فلسطین حرکت کرده و تجمع آنها از ساعت 1۵ در این میدان برگزار شد.
گفتنی است، سوگ سردار سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی بامداد جمعه، 1۳ دی ماه در مسیر فرودگاه بغداد مورد حمله 

تروریستی پهباد آمریکایی قرار گرفت و به یاران شهیدش پیوست.

تجمع هیئات مذهبی و مداحان برجسته کشوری در سوگ سردار سلیمانی

العالمیه  المصطفی  جامعه  علمی  هیأت  عضو 
نهادهای  گذاری  سرمایه  ضرورت  به  اشاره  با 
دولتی در انتشار آثار بزرگان حوزه گفت: خوب 
است نهادهایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در این زمینه پیش قدم شوند.

همایش  حاشیه  در  غرویان«  »محسن  االسالم  حجت 
»آموزگار فقاهت« که در پژوهشکده عالمه طباطبایی)ره( 
قم برگزار شد، اظهار داشت: این همایش ها بهترین فرصت 
ها است برای این که شخصیت هایی گمنام در حوزه معرفی 
شده و همچنین افرادی از جمله حضرت آیت اهلل جوادی 
آملی به ایراد سخنرانی پرداخته و نکاتی انگیزه آفرین بیان 
کنند. عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد: 
این همایش ها فرصت هایی است که علمای گذشته تجلیل 
شوند و طالب و فضالی جوانی که آنها را نمی شناسند با 
روحیات و منش آنها آشنا شوند، چون شاگردان ایشان از 
جمله آیت اهلل جوادی آملی واسطه ای برای معرفی استاد 
خود هستند که در این معرفی ها نکات ظریفی در ما انگیزه 

ایجاد می کند. وی با بیان این که طبق نقل های موجود 
سطح درس مرحوم محقق داماد سنگین بوده است، گفت: 
هرکسی استعداد حضور در درس ایشان را نداشته است که 
این مطلب برای ما که در کار تدریس هستیم می تواند درس 

آموز باشد یا آقای جوادی آملی گفتند که مرحوم محقق  بیان 
ثقیلی و سنگینی داشتند و مشتری بیان ایشان کمبود ولی 
دقت ایشان باال بوده است که این مطلب هم  برای مدرسان 

آموزنده است.

حجت االسالم غرویان تاکید کرد

ضرورت سرمایه گذاری نهادهای دولتی در انتشار 
آثار بزرگان حوزه

نکوداشت عالمه سید جعفرمرتضی 
عاملی برگزار می شود

نکوداشت عالمه سید جعفر مرتضی عاملی به 
بیت)ع(  اهل  سیره  و  تاریخ  پژوهشکده  همت 
برگزار می  اسالمی  فرهنگ  و  پژوهشگاه علوم 

شود.

بر پایه این گزارش، مراسم نکوداشت چهارشنبه، 1۸ دی 
از ساعت 1۰ تا 1۲ در سالن اجتماعات خواجه نصیرالدین 
طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به نشانی قم، 
خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، طبقه 

چهار، برگزار می شود.

حجت االسالم حاج ابوالقاسم با بیان اینکه باور به نصرت الهی و اینکه خدا 
مومنان را تنها نمی گذارد، انسان را مصداق آیه ۲۳ سوره احزاب می کند، 
گفت: منش و روش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با شهادت ایشان از بین 

ما نخواهد رفت.

حجت االسالم والمسلمین »محمدرضا حاج ابوالقاسم« با اشاره به آیه ۲۳ سوره مبارکه 
احزاب، اظهار کرد: خداوند در این آیه شریفه می فرماید: »ِمَن الُْمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما 
لُوا تَْبِدیاًل« یعنی از میان  َعاَهُدوا اهلَلَّ َعلَْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضینَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما بََدّ
مؤمنان مردانی هستند که آنچه را با خداوند پیمان بسته بودند صادقانه وفا کردند )و خود 
را آماده ی جهاد نمودند(، برخی از آنان پیمانشان را عمل کردند )و به شهادت رسیدند( 

و بعضی دیگر در انتظار )شهادت( هستند، و هرگز )عقیده و پیمان خود را( تغییر ندادند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: سردار پرافتخار سپاه اسالم، سپهبد شهید حاج 
»قاسم سلیمانی« نیز در انتظار شهادت بود و به پای وعده ای که داده بود، ایستاد. وی در 

مواضع متعدد در معرض خطرات جانی قرار گرفت تا امنیت را به ما هدیه کند.
وی با بیان اینکه امت اسالم سرمایه بزرگی را از دست داده است، گفت: این شخصیت 
بزرگ می توانست زمینه آزادی قدس شریف را فراهم کند و امروز هم با شهادت ایشان 
حرکات انقالبیون و آزادی خواهان جهان، سرعت گرفته است. اگر یک حاج قاسم را از 

دست دادیم به برکت خون این شهید ده ها حاج قاسم می روید.

یک عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد

سّر رسیدن شهدا به مقام »صدق«
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شهردار منطقه ۲۰ از آزادسازی ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی با اجرای عملیات تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم منطقه ۲۰ خبر داد.

»فرهاد افشار« گفت: با هدف حفظ و صیانت از حریم شهر تهران و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و در راستای نیل به فرامین و منویات مقام معظم رهبری و کاهش دغدغه ها در 
خصوص صیانت از حریم و هم چنین جلوگیری از گسترش بی رویه شهر تهران، به دستور فرهاد افشار شهردار منطقه ۲۰ با اجرای ۳۰ مورد تخریب بزرگ در محدوده ناحیه ۷ این منطقه 

۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته آزادسازی و به حالت اولیه بازگردانده شد.
شهردار منطقه ۲۰ با اشاره به اهمیت حریم شهر تهران در حفظ محیط زیست اظهار داشت: این تخریب ها با حضور و همراهی نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و فرمانداری شهرری اجرا شد.

 

۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی در حریم منطقه ۲۰ آزادسازی شد

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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سرهنگ جهانی از اجرای طرح » بانوان فرهنگ 
یار ترافیک« خبر داد و گفت: جامعه هدف ما در 
مرحله اول، بانوان شاغل در سازمان ها، ادارات، 
نهادها و موسسات است که با وسایل آموزشی 
تهیه شده و همکاری سازمان ها و نهادهای بانوان 

شاغل درآن برگزار می شود .

سرهنگ »عین اله جهانی«  در خصوص طرح » بانوان 
پلیس  توسط  طرح  این  گفت:  ترافیک«  یار  فرهنگ 
از جلسات  رانندگی، تدوین ،طراحی و پس  راهنمایی و 
طرح  این  در  اما  است،  خورده  کلید  کارشناسی  متعدد 
،پلیس راهور به جهت اینکه نیمی از جمعیت کشور بانوان 
هستند و نقش آموزشی و فرهنگی بسیارخوبی رامی توانند 
در مسایل ترافیکی، فرهنگ ترافیک و اصالح رفتارهای 
ترافیکی ایفا کنند لذا مقرر شد با تنظیم یک دستورالعمل 
با  ابتدا  در سطح کشور  این  طرح  اجرای  زمینه  جامع، 
مراجعه به سازمان ها و نهادهای مرکزی نظیر وزارت خانه 

ها  و سازمان های مرکزی مستقر در تهران فراهم شود.
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا تصریح کرد: جامعه هدف 
ادارات،  ها،  سازمان  در  شاغل  بانوان  اول،  مرحله  در  ما 

نهادها و موسسات است که با وسایل آموزشی تهیه شده  
و همکاری و همراهی سازمان ها و نهادهای بانوان شاغل 

درآن  برگزار می شود .
بانوان فرهنگ  وی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح » 
یار ترافیک« افزایش ایمنی، کاهش  تصادفات و انتقال 
این آموزش ها به فرزندان، کودکان، اعضای خانواده  و 

همکاران حاضر در محل کار است در مرحله بعد خانم 
ها می توانند در زمان حضور در جلسات علمی و مذهبی 
بخشی از این آموخته ها را به سایرین انتقال دهند و بتوانند 
در ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و پیشگیری از تصادفات 
و تخلفات گام مهمی بردارند ، چرا که نجات جان یکنفر ، 

نجات جان همه انسانهاست.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران :

آماده حمایت های فنی برای 
تسریع مرمت و بازسازی مدرسه 

دارالفنون هستیم

جانفشان گفت: آماده حمایت های فنی برای تسریع 
مرمت و بازسازی مدرسه دارالفنون هستیم .

»پرهام جانفشان« در حاشیه بازدید از مدرسه دارالفنون گفت: 
این مدرسه تاریخی نماد و برند  آغاز نظام آموزشی مدرن در 
کشور است و همه دستگاه های فرهنگی و شهرداری باید 
در کنار هم کمک کنند تا مرمت دارالفنون هر چه زودتر به 

سرانجام برسد.
مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با بیان اینکه میراث 
فرهنگی برای تسریع روند پروژه مرمت مدرسه دارالفنون آماده 
هرگونه حمایت فنی و مشاوره ای به وزارت آموزش و پرورش 
است، افزود: تاریخ  و هویت نظام آموزشی در شهر تهران با 
مدرسه دارالفنون و نام امیرکبیر گره خورده است که می تواند 
برای گردشگران داخلی و خارجی بازدید از این مدرسه بسیار 
جذاب باشد. جانفشان ضمن تقدیر از تصمیم مدیران آموزش و 
پرورش در بازدید عمومی و رایگان از این مدرسه برای عالقه 
مندان خاطر نشان کرد: دفاتر خدمات مسافرتی در تعریف 
تورهای تهرانگردی می توانند بازدید از مدرسه دارالفنون را 

در برنامه ریزی ها مد نظر داشته باشند.

برای جذب گردشگران در سال 
نو چینی برنامه داریم

»پرهام جانفشان« گفت: با همکاری و مشارکت 
بخش خصوصی به مناسبت سال نو چینی بسته 
های تشویقی برای حضور گردشگران چینی از 4 

تا ۲۰ بهمن ماه در تهران ارائه می شود.  

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با بیان اینکه کشور چین 
به عنوان یک مقصد هدف برای جذب گردشگران خارجی به 
ایران به دلیل جمعیت باالی مسافر، نزدیکی مسافت و اشتراکات 
فرهنگی شناخته می شود، افزود: عرضه بسته های تشویقی میتواند 
گردشگران چینی را برای سفر تعطیالت سال نو به ایران ترغیب 
کند. جانفشان افزود: برنامه های سال نو چینی شامل جشن های 
مرتبط با آداب و رسوم سال نو چینی،  تخفیف در مراکز اقامتی 
مراکز  و  ها  موزه  در  زبان  چینی  راهنمایان  حضور  پذیرایی،  و 
گردشگری می باشد. او گفت: بر اساس دستور العمل وزارت میراث 
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، تهران به عنوان یکی از 1۰ 
استان  منتخب در اجرای برنامه های سال نو چینی برای جذب 
گردشگران می باشد ، که انتظار می رود اعالم برنامه ها پیش 
بینی شده به تورگردانان این کشور موجب حضور بیشتر گردشگران 

چینی در تهران شود.

دهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات 
دولتی  دانشگاه های  پردیس های  بررسی وضعیت  محوریت  با  فناوری  و 
و  دانشگاه ها  رؤسای  از  و جمعی  علوم  وزیر  غالمی  منصور  با حضور 

صاحب نظران برگزار شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از گزارش مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت درباره پردیس های دانشگاه های دولتی، خواستار تطبیق عملکرد پردیس ها با ضوابط 

و مقررات و بررسی میزان تحقق اهداف آنها توسط مرکز نظارت شد.
وی با بیان اینکه هر گسترشی در آموزش عالی باید محدود به تأمین شاخص های کیفی 
شود، ادامه فعالیت پردیس های دانشگاهی را منوط به ارزیابی عملکرد آنها توسط هیأت های 
امنای دانشگاه ها در جهت تحقق اهداف آموزش عالی عنوان کرد و از مرکز نظارت خواست 

تا شاخص های ارزیابی پردیس ها را تعیین و در اختیار دانشگاه ها قرار دهد.
وزیر علوم با بیان اینکه وجود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی باکیفیت 
نیز بخشی از راهبرد آموزش عالی در آینده است، تأکید کرد: باید تالش کرد با نظارت و 

ارزیابی هایی که شکل گرفته است، دانشگاه ها و مؤسسات غیردولتی به لحاظ کیفیت ارتقاء 
یابند و نباید دولت با افزایش دوره ها و ظرفیت ها در پردیس های دانشگاه های دولتی به 

عنوان رقیب آنها وارد شود.

با دستور وزیر علوم؛

ادامه فعالیت پردیس های دانشگاهی منوط به ارزیابی عملکرد آنها شد

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا؛

جذب و آموزش بانوان فرهنگ یار ترافیک
همیاران پلیس در کاهش ۱۸ درصدی تخلفات نقش دارند
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شریعتی با بیان اینکه پیکر پاک سردار شهید قاسم سلیمانی روزیکشنبه) 1۵ دی( در اهواز تشییع می شود گفت: بر این اساس برخی شهرهای 
خوزستان روز یکشنبه تعطیل هستند.

»غالمرضا شریعتی« با اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیکر پاک سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی روز یکشنبه )1۵ دی( با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده های شهدا در 
اهواز تشییع می شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه مردم اهواز )یکشنبه 1۵ دی( ساعت ۸ صبح میزبان پیکر پاک شهید سلیمانی هستند افزود: پیکر این شهید بزرگوار از میدان مولوی به سمت چهارراه نادری تشییع 
می شود. وی تصریح کرد: با توجه به این شرایط و شور و شوق مردم برای وداع با این سردار مردمی، روز یکشنبه کلیه ادارات، مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها و مدارس نوبت صبح شهرستان 

های اهواز، باوی، کارون و حمیدیه تعطیل هستند. 

تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی در اهواز

نشست کارگروه مساجد ستاد دهه فجر انقالب 
اسالمی استان ایالم ظهر دیروز )14 دی( در محل 
دفتر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد با حضور اعضای این کارگروه برگزار 

شد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان ایالم در این نشست، اظهار 
کرد: این ستاد نیز در راستای گسترش فرهنگ نماز در 
بین اقشار مختلف به ویژه نسل جوان برنامه هایی را در 

ایام دهه فجر انقالب اسالمی برگزار می کند.
نماز  اقامه  شورای  کرد:  تصریح  رضایتی«  »فیض اهلل 
استان در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان تشکیل 
خواهد شد و در این نشست نیز به بررسی برنامه های 
گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی پرداخته خواهد 
شد و همچنین در صورت هماهنگی، مراسم اختتامیه 
جشنواره رسانه و نماز نیز در این همین نشست برگزار 

خواهد شد.
وی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که مساجد محور 
برنامه های گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی شوند، یادآور شد: انقالب اسالمی نشات 
گرفته از مساجد است و باید در برنامه های گرامیداشت 

دهه فجر، محوریت مساجد تقویت شود.
رئیس ستاد اقامه نماز استان ایالم بابیان اینکه برنامه ها 

قطعًا  بگیرند  خود  به  مسجدی  بومی  و  رنگ  هرچه 
مشارکت مردمی هم بیشتر خواهد شد، افزود: هر چه 
مساجد تقویت شوند ما به اهدافی که در انقالب اسالمی 

دنبال می شود، بیشتر نزدیک خواهیم شد. 

مراسم گرامی داشت شهادت 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی روز 

دوشنبه برگزار می شود

رشید  سردار  داشت  گرامی  مراسم  گفت:  جمالی 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  اسالم  سرافراز  و 
همرزمانش روز دوشنبه ساعت 1۰ صبح در مصلی 

بزرگ امام خمینی )ره( یاسوج برگزار می شود.

»احد جمالی« )1۴دی( در نشست ستاد هماهنگی گرامی 
داشت سردار حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه شهید حاج 
قاسم سلیمانی مالک اشتر زمان بود اظهار داشت: عرصه 
فعالیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی جهانی بود و چهره 

و شخصیتی ملی، فرا ملی، بین المللی و جهانی داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و 
تابناک فرهنگی و  بویراحمد گفت: این شخصیت چهره 
معنوی، سیاسی و اجتماعی و از همه باالتر نماد مبارز و 
نظامی بود و دشمن استکباری از این سردار رشید اسالم 
می  دشمنان  دل  بر  لرزه  وی  نام  حتی  و  داشت  هراس 

انداخت.

نما ر و د

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 7
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در نشست کارگروه مساجد ستاد دهه فجر استان ایالم مطرح شد؛

تقویت محوریت مساجد در برنامه های دهه فجر

بهره برداری از ایستگاه متروی 
 »وکیل« با معماری متفاوت

 تا ۲ ماه آینده

ایستگاه  احداث  روند  از  بازدید  در  دهقانی 
قابل  پیشرفت  از  شهری  قطار  »وکیل« 
تاریخی  معماری  اجرای  و  پروژه  این  توجه 
گفت:  و  داد  خبر  آن  ساخت  در  فرهنگی  و 
برداری بهره  به  آینده  ماه   ۲ تا  ایستگاه   این 

 می رسد.

»سولماز دهقانی«، در حاشیه بازدید از ایستگاه »وکیل« 
ایستگاه در  این  با اشاره به موقعیت ویژه   متروی شیراز 
تاریخی فرهنگی شیراز، گفت: مجموعه  بافت  محدوده  
شورا و شهرداری شیراز از جمله در سازمان قطار شهری 
به این نتیجه رسیده که الزم است فضای داخلی ایستگاه 
وکیل با معماری سنتی احداث شود تا با بافت بیرونی این 
منطقه همخوانی داشته باشد و در واقع بیان  گر فضای 

بیرونی خود باشد.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر شیراز با بیان 
اثرگذار  فضاهای  از  بخشی  مترو  های  ایستگاه   اینکه 
ایستگاه  ها  داخلی  زیبایی  کرد:  اضافه  هستند،  شهری 
برای فضای بیرونی آن هم جذابیت ایجاد می  کند که 
این  تواند  می   ایستگاه  این  جالب  معماری  خوشبختانه 

نقش را ایفا کند.

سردار  گفت:  بیگی  اباذر  االسالم  حجت 
والیت  و  رهبری  معظم  مقام  برای  سلیمانی 

همچون مالک اشتر بود.

»حجت االسالم اباذر بیگی« گفت: سردار واال مقام نباید 
در بستر بیماری به وصال یار می رفت و هیچ مرگی 

برازنده تر از شهادت برای ایشان نبود.
مدیر ستاد نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان غربی افزود: همانطور که همسر ایشان گفتند: 
آنقدر در بیابان های به دنبال شهادت دوید تا باالخره 

شهادت او را به آغوش کشید.
دست  از  را  سپاه  در  قدرتمندی  ید  اینکه  بیان  با  وی 
داده ایم، تصریح کرد: سردار سلیمانی همچون ذوالفقار 
علی)ع( برای امام خامنه ای بود که امیدواریم جای خالی 
او را شیرمردان نظام برای ملت و رهبری به خوبی پر 
کنند. بیگی اضافه کرد: شاید ترامپ خیال می کند که با 

شهادت سردار سلیمانی به آرامش دست یافته است اما 
این خیالی بیش نیست و امروز تک تک ایرانیان یک 

سلیمانی هستند که برای جهاد منتظر اشاره ای از رهبر 
می باشند.

مدیر ستاد نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی:

سردار سلیمانی مالک اشتر والیت بود

http://shabestan.ir/detail/News/876452
http://shabestan.ir/detail/News/876491
http://shabestan.ir/detail/News/876539
http://shabestan.ir/detail/News/876380
http://shabestan.ir/detail/News/876484


خبرگزاری

امام حسین )ع(: کسی که با نیرنگ و معصیت خدا، در پی به دست آوردن چیزی 
رود، کمتر به آنچه امید دارد می رسد، و زودتر به آنچه می ترسد، دچار می شود«.
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