شنبه  31مرداد 1394

تاكنون  4هزار يادواره شهدا در استان فارس برگزار شده است
دومين يادواره  190شــهيد آماد و پشتيباني سپاه استان فارس ،با حضور مسئوالن
و جمعي از خانوادههاي ايثارگران ،جانبازان ،آزادگان و شــهدا در شيراز برگزار شد...

رییس مجلس شورای اسالمی:

زمینه های بلوغ فکری در بین جوانان باید گسترش یابد

ایرنا :رییس مجلس شورای اســامی  در اختتامیه دومین جشنواره ادبی هنری شاهچراغ (ع)
گفت :باید زمینه بلوغ فکری در بین جوانان را گســترش دهیم و زمینه بلوغ اســتعدادهای آنها
را فراهم کنیم.
علی الریجانی روز پنجشنبه در این مراسم افزود :از گذشته تا کنون همواره جریان  های مهم
فکری در این منطقه رشــد پیدا کرده اند و ما شــاهد حضور افرادی همچون حافظ و مالصدرا
در شیراز هستیم.
وی با  یادآوری اینکه در غزل ســرایی ما بهتر از حافظ نداریم ،اظهار داشــت :معجزه ای از
نظر واژه پردازی در غزل در کار حافظ مشــاهده می  شود ،شعر حافظ دارای غنای فکری است
و معارف قرآنی در شعر وی مشاهده می  شود.
رییس مجلس شــورای اســامی  با تاکید بر اینکه تفکر عقالنــی مرحوم مالصدار اوج تفکر
اســت ،اظهار داشت :امروز سلســله  های فکری فلسفی را که در ایران شــاهد هستیم متاثر از
تفکر مالصدرا اســت و تئوری حرکت جوهری مالصدرا تحول بنیادین در جهان بینی انســان
ایجاد کرد.
الریجانی با تاکید بر اینکه آســتان شــاهچراغ در بخش کارهای هنری اقدامات خوبی انجام
داده اســت ،اظهار امیدواری کرد :زمینه  های بلوغ هنری در بین جوانان فراهم شود.
رییس مجلس شورای اسالمی  امروز ضمن بازدید از بافت فرسوده اطراف حرم شاهچراغ ،در
منزل آیت اهلل حدائقی رییس حوزه علمیه معصومیه شــیراز حضور  یافت .وی همچنین امامزاده
ســید عالءالدین حسین ابن موسی برادر شاه چراغ را نیز زیارت کرد.

همزمان با دهه کرامت؛

کمیته بانوان شورای شهر از زنان غساله دارالرحمه شیراز تجلیل کرد

روایت محمدمهدی قاسمی از گودزیالی کشاورزی
احمدرضا سهرابی

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی فارس در واکنش به برخی
شــبکههای اجتماعی مبنی بر ارائه چهره نادرســت از وضعیت
کشــاورزی در زمینه مصرف آب گفت :در شبکههای اجتماعی
میگویند «گودزیالی کشــاورزی!» در صورتی که این درست
نیســت و در همه کشورهای جهان ،بخش کشاورزی بیشترین
میزان آب را مصرف میکند.
محمدمهــدی قاســمی  با تأکید بــر اینکه باید به ســمت
بهرهوری برویم ،خاطرنشان کرد :نباید درون دل مردم را خالی
کنیم بلکه باید در کنار پرداختن به مشــکالت به مردم امید داد
و دنبال راهکار گشت.
او همچنین با اشــاره به هفته دولت ،از گشایش  114پروژه
حوزه کشــاورزی فارس با صرف اعتبار و هزینه  44میلیارد تومان خبر داد.
قاسمی ،راهاندازی و واگذاری پروانه نخستین زنجیره تولید مرغ استان به گروهی از تولیدکنندگان
و رونمایــی از کتاب اســتراتژی صنایــع تبدیلی و تکمیلی فــارس را از جمله برنامههای ســازمان
جهاد کشاورزی استان در هفته دولت اعالم کرد.

نشست هم اندیشی مدیران راه و شهرسازی فارس ،تهران و اصفهان
در شیراز برگزار شد

ایرنا :نخستین نشست هم اندیشــی مدیران و مسووالن اداره  های کل راه و شهرسازی استانهای
فارس ،تهران و اصفهان در شیراز برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس ،پنجشنبه در حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگاران هدف
از برگــزاری این گردهمایی را تبادل نظر میان مســووالن و مدیران اداره کل راه و شهرســازی این
سه استان برشمرد.
هوشــنگ عشایری افزود :در این نشســت به دنبال ایجاد هدف مشترک ،پایه گذاری و گسترش
همکاری  های علمی  و تعریف چارچوبی برای انتقال تجارب در حوزه  های راه ،مســکن ،شهرســازی،
امالک و حقوقی ،منابع انســانی و مالی و به اشتراک گذاری اطالعات در حوزه  های مختلف هستیم.
وی ادامــه داد :شــرکت کنندگان در ایــن گردهمایی ،طی نشســت  های عمومــی  و تخصصی
بــه تبادل اندیشــه پرداخته و در پایــان محورهای کاربــردی و قانونی برنامه ای پیشــنهادی ارائه
خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران نیز در این نشســت گفت :راه و شهرســازی ترکیبی از
ماموریت  هاســت و آنقدر در این مجموعه کارها فشــرده و سخت است که می  طلبد همکاران هرچند
وقت  یک بار بنشــینند و کار را آسیب شناسی و راجع به فعالیت  هایشان صحبت و تبادل نظر کنند.
فیروز واحدی افزود :پس از ادغام مجموعه راه و ترابری و مســکن و شهرسازی ،چند سال سخت
را پشــت سر گذاشتیم و امیدوارم با اتفاقاتی که در حوزه سیاست بین المللی رخ داده گشایش  هایی را
نیز در حوزه  های مسکن و حمل و نقل شاهد باشیم.
وی ادامه داد :امیدواریم بتوانیم با پتانســیل  هایی که داریــم و مدیریت صحیح منابع ،پروژه  ها را
به پیش بریم.
او اظهــار کرد :انتظار داریم که چنین نشســت  هایی تداوم داشــته باشــد چرا کــه تبادل نظر در
حوزه  های کاری می  تواند بسیار موثر باشد.
حجت اهلل غالمی  مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان هم گفــت :امیدواریم بتوانیم با این
نشســت  ها در جهت بهینه کردن توان مدیریتی قدم  هایی برداریم و راهکارهایی را نیز برای پیشــبرد
کار ارائه دهیم.
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غافلگیر نشدیم
رئیس مجلس شــورای اسالمی  بار دیگر از توافق هســتهای ایران و گروه ،5+1
تمام قد دفاع کرد و  یادآور شــد که این تصمیم ،شرایط پرش را برای ما...

دفاع تمام قد رئیس مجلس در شیراز از توافق هستهای؛

غيبپرور:

تاكنون  4هزار يادواره شهدا در استان
فارس برگزار شده است

ایســنا :دومين يــادواره  190شــهيد آماد و
پشتيباني سپاه استان فارس ،با حضور مسئوالن
و جمعــي از خانوادههاي ايثارگــران ،جانبازان،
آزادگان و شهدا در شيراز برگزار شد.
فرمانده سپاه فجر استان فارس پنجشنبه 29
مرداد در دومين يادواره شهداي تداركات ،گفت:
شــهدا در دوراني به مدد اسالم آمدند كه اسالم
در مظلوميت بسر ميبرد.
ســردار غالمحســين غيبپــرور گفت :آن
دوران متوجه نبوديم كه چــه دوران عيجيب و
پرحماســهاي را ميگذرانيم ،امروز كه سالهاي
متمــادي از آن روزها گذشــته وقتي به آن نگاه
ميكنيم ،متوجه ميشويم ،همه دنيا به مقابله با
ملتي مظلوم كه هيچ ادعايي جز اسالم نداشتند،
آمده بودند.
غيبپرور با بيان اينكــه دوران دفاع مقدس
دوراني ممتاز بود ،گفت :انسانهاي زيادي در آن
دوران امتحان پس دادند و بچههاي تداركات هم
با وجود آنكه اسمشــان اين بود كه پشت جبهه
هستند ،اما همواره تاثير حضور و تالششان حس
ميشد و شهداي بزرگي تقديم كردند.
وي شهيد شكوهي را يكي از شهداي واال مقام
آمــاد و پشــتيباني ســپاه فــارس دانســت و
با گراميداشــت يــاد و نــام همه شــهدا ،به
دشواريهايي كه نيروهاي آماد و پشتيباني براي
رســاندن غذا و مهمات به رزمنــدگان متحمل
ميشــدند ،اشــاره و تاكيد كرد :مشقتهايي كه
آن بزرگواران در رســاندن غــذا ،مهمات و آب
بــه رزمندگان متحمل ميشــدند ،قابل توصيف
نيست.
فرمانده ســپاه فجر فارس با اشاره به عظمت
فداکاریهــا و حماســههای رزمنــدگان آماد و
پشــتيباني گفت :چه کســی میتواند اینها را به
قلم بکشد  یا ثبت و ضبط کند ،عقیدهام این است
که ما نمیتوانیم ،انســانهای خاکی نمیتوانند،
در روز قيامــت و زماني كه پردههــا كنار برود،
درخشش زحمات آنان مشخص خواهد شد.
وي بــا تاكيد بر اينكه حضــور رزمندگان در
جبههها ،در راستاي اسالمخواهي و قرآنخواهي
و احيــاي مكتب محمــد(ص) و آل محمد(ص)
بود ،گفت :امــروز هم گفتمــان غالب همه ما،
گفتمان انقالب اسالمي و امامت و واليت است،
آن چيزي كه رزمندگان اسالمي جان شيرينشان
را دادنــد تا بماند ،امامت ،واليــت ،امام بزرگوار
يــك كلمه ميفرمود ،بچههــا فوج فوج حركت
ميكردند ،اين اوج واليتمداري بود ،امروز هم
همين است.
غيبپرور با اشــاره به اينكه ايــن ايام به نام
مبارك امــام رضا(ع) مزين اســت ،گفت :نکته
مهم این اســت کــه امام رضــا (ع) در زندگی
امــروز ما کجاســت ،اگر امام امــروز در بین ما
بودند چه میگفتند؟ قدر مسلَم همین چیزی که
رهبر فرزانه انقالب در خصوص دشــمن شناسی
شعارشان هست و مشی ایشان است  ،یقین کنید
امام رضا (ع) هم همیــن را میفرمودند ،این را
دقت کنیم.
فرمانده سپاه فجر استان فارس با بيان اينكه
در ايامي كه شهداي ما تشييع ميشدند ،خيليها
با پررويــي ميگفتند كه مرگ بر آمريكا نگوييد،
چون اتفاقاتي دارد ميافتد ،گفت :ما چگونه بايد
با اين سياستها و با اين خطوطي كه دارند تبليغ
ميكنند مواجه شــويم ،ما ميگوييم به تاسي از
اســام ،رهبر فرزانه انقالب و شهيدانمان ،حتما
هميشه مرگ بر آمريكا خواهيم گفت.
فرمانده ســپاه فجر اســتان فارس در حاشيه
برگــزاري اين يادواره ،در جمع خبرنگاران گفت:
هدف اصلی این  یادواره این بود که ما واقعا نقش
بچههای تدارکات در دوران دفاع مقدس را  یک
بار دیگر مورد بازنگری و باز مطالعه قرار بدهیم.
وی خاطرنشــان کرد :خيليها نمیدانند آنان
چه كردهاند ،وقتی که ما بحث رزمندگان را پیش
میآوریم ،ذهنها به ســوی رزمندگان عملیات،
اطالعــات ،تبلیغ ،غواص و امثال اینها میرود؛
در بین شــهدا ،بچههای آماد و پشتیبانی از  یک
مظلومت خاصی برخوردار هستند.
فرمانده ســپاه فجر فارس گفت :محال است
عملياتي در دوران دفاع مقدس انجام شده باشد
و بچههاي آماد و پشــتيباني در آن نقش پررنگ
نداشته باشند.
غیبپرور با اشــاره به اینکــه این  یادواره در
ادامه سلســله  یادوارههایی اســت که از ســال
 1390آغاز شــده اســت ،گفت :طی چهار سال
گذشــته بالغ بر   4000یادواره شــهید در استان
فارس برگزار شــده اســت ،الحمداهلل امروز این
موضوع  یک رویه شــده و مردم این مراسمها را
برگزار ميكنند.
فرمانده ســپاه فجر فارس افــزود :رزمندگان
اســتان فارس از روزی که جنگ آغاز شــد در
مناطق مختلــف حضوري موثر داشــتند و اين
حضور و تاثير تا سال  67يعني حتي بعد از قبول
قطعنامه كه صدام مجــددا هجمهاي انجام داد،
ادامه پيدا كرد.

روایت محمدمهدی قاسمی  از گودزیالی کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی فارس در واکنش به برخی شبکههای اجتماعی
مبنی بر ارائه چهره نادرســت از وضعیت کشاورزی در زمینه مصرف آب...
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رییس کمیته بانوان شــورای اسالمی  شــهر شیراز گفت:
جامعه و شــهر به دستههای مختلف شغلی نیاز دارد و وظیفه
ما به عنوان مســئول و متولی مدیریت شــهر ،توجه به تمام
رســتههای شــغلی و قدردانی از خدمتگــزاران عرصههای
مختلف است.
به گزارش روابط عمومی  شــورای اسالمی  شــهر شیراز،
زهرا  یقطین ،در دیدار با بانوان غســاله دارالرحمه شیراز ،این
افراد را از پاکترین افراد جامعه دانســت و اظهار داشت :شما
به دلیل انتخابی که در شــغل خود داشتهاید برگزیده شدهاید.
وی افزود :کســانی که به هر دلیل این شــغل را انتخاب
کردهانــد ،با فطرت پاک خود ،نزدیکتریــن افراد به خداوند
محســوب میشوند که بزرگترین دستمزد کارشان ،پاداشهای معنوی و الهی است.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورا ،ضمن توجه به سخنان بانوان غساله مبنی بر دشواریهای
این شــغل ،کار غسال و غسالهها را از روی اخالص و برای رضای پروردگار دانست و خاطرنشان
ســاخت :سختترین کارها اگر برای خدا و برای خشــنودی او باشد سهلتر و آسانتر خواهد شد،
حتی اگر قدر و منزلت شما را ندانند.
مهندس  یقطین ،دائمالوقت بودن کار غسالها و عدم وجود چارچوب زمانی ،خاص بودن محیط
کار ،نوع نگاه و نگرش عامه مردم و ...را از جمله دشــواریهای این شغل برشمرد و گفت :شورای
شهر تالش خود را برای دیده شدن تمامی  مشاغل شهری و بررسی مسایل و مشکالت آن میکند
تا بتواند گامی  هرچند کوچک در راســتای افزایش رضایتمندی شهروندان بردارد.
نماینده بانوان غســاله نیز در این دیــدار ضمن تقدیر از مدیریت آرامســتان دارالرحمه ،اظهار
داشــت :تاکنون هیچ دستگاه و مســئولی به غساالن آرامستانها به ویژه زنان غساله ،توجه نکرده
بود و اولین بار اســت که کســی به طور ویژه این شــغل را میبیند و از شاغالن این زمینه تقدیر
میکند.
وی با اشــاره به سختیهای موجود در این کار گفت :ما همواره سعی میکنیم با آرامش و روی
خوش با صاحبان متوفیان برخورد کرده ،تســکین دهنده آنها باشیم و در انجام وظایف خود دقت،
ایمان و اخالص را در نظر میگیریم تا رضایت خداوند و بنده او را به دســت آوریم که مهمترین
پاداش برای کار ما همین است.
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شیراز

آیتاهلل ایمانی :راه حرم بسته است
آیتاهلل دستغیب :امامزادگانَ ،علمها و پرچمهای فرهنگ دینی ما هستند
 3مطالبه جدی از زبان استاندار فارس
احمدرضا سهرابی

رئیس مجلس شــورای اسالمی  بار دیگر از
توافق هســتهای ایران و گروه  ،5+1تمام قد
دفاع کرد و  یادآور شد که این تصمیم ،شرایط
پرش را برای ما فراهم کرد.
علــی الریجانی که به منظــور حضور در
آیین ســالروز بزرگداشــت حضرت شاهچراغ
(ع) به شیراز سفر کرده بود ،پنجشنبه گذشته
در نشست شورای اداری استان فارس با تأکید
بر اینکه نگاه من به آینده ،امیدوار کننده است
خاطرنشــان کرد :راهی که انتخاب کردیم از
َســر دردمندی و دقت نظر بوده اســت و این
دغدغه از ابتدا برای ما وجود داشــت که این
تصمیم ،جلوی حرکت علمی  کشور را نگیرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی  با تأکید بر
اینکه من فکر میکنم نظام ما برای مســأله
هستهای درست تصمیم گرفت  یادآور شد :من
خیلی بیاطالع از مذاکرات هســتهای نیستم.
در مجلس هم کمیســیونی شــکل گرفت که
این سند بررسی شــود و دو جور هم میشود
بررســی کرد  یکی اینکه نقاط ضعف را درشت
کنیم و در جامعه نگرانــی ایجاد کنیم .عیبی
هــم ندارد اگر – ایــن کار – در حد  یک کار
تحقیقــی صورت گیــرد ولی حاصلــی ندارد
و جــور دیگر اینکه از این ســند چه بهرهای
میشود برای پیشرفت کشور برد؟
الریجانی تصریح کرد :مســأله هســتهای
چیزی نبــود که مذاکرات ظرف  یک هفته و  یا
دو هفته صورت گرفته باشد که غافلگیر شده
باشــیم .این کار در دولت قبــل هم پیگیری
شــد ولی در دولت جدید با ســرعت بیشتری
انجام گرفت .ما با درک و فهم درست به این
تصمیم رسیدیم.
او خاطرنشــان کرد :من وقتی چارچوبها
و این ســند را میبینم ،میبینم تالش خوبی
هم شده است!
رئیس مجلس شورای اسالمی  با طرح این
پرســش که ما چرا به این مسأله پرداختهایم؟
گفت  :یک بخــش ،همین مشــکالت درون
کشــور بــود .باید همــه وجوه را دیــد .اگر
چند ضلــع را نــگاه کنیم ،حرکــت حرکت
قوامداری بود.
الریجانــی در همین رهگــذر تأکید کرد:
شکســتن تحریمها امــر بســیار مهمی  بود
و اینگونــه نبــود که مــا در درون داالنها
قرار گرفتیم.
او قطعنامههای شورای امنیت را پرریسک
ارزیابی کــرد و گفت :همین قطعنامهها باعث
میشــود ســرمایهگذاری انجــام نگیرد ولی
اکنون این پرده برداشته شد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی  یادآور شد:
سرمایهگذار معمو ً
ال از شــرایط پرالتهاب فرار
میکند .وقتی شــرکتهای خارجی شرایط را
ســخت ببینند جای دیگر میروند و ما با این
پدیده مواجه بودیم و کار سخت شده بود.
الریجانــی در عیــن حال تصریــح کرد:
نمیگویم نمیشد ،چرا که ما در درون تحریم
زندگی کرده بودیم ولی شــرایط آسان شد و

رویکردها را تغییر داد.
او همچنین  یــادآور شــد :اینکــه رژیــم
صهیونیستی جیغ میکشد و پول خرج میکند
که به هر طریق این طرح رد شــود ،نشــان
میدهد که آنها نگران هستند.
رئیس مجلس شــورای اســامی  از سوی
دیگر به دوران پَســاتحریم اشاره کرد و گفت:
مهمترین وظیفه ما در شــرایط کنونی ،خروج
کشــور از حالت رکود اســت و واقعــ ًا امروز
به تعبیــر مقام معظم رهبری نیــاز به روحیه
جهادی داریم.
الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود
و در پی ســخنان صریح و دردمندانه آیتاهلل
ایمانی نماینــده مقام معظم رهبری در فارس
پیرامون وضعیت خشکسالی استان و از سوی
دیگر شرایط نامناســب راههای دسترسی به
حرم مطهر شــاه چراغ (ع) خاطرنشــان کرد:
آیــتاهلل ایمانی برای اســتان فارس «نورین
نیرین» است.
او در همیــن رهگذر  یادآور شــد :در زمینه
حــرم مطهر ،از قبل هم مــن در جریان بودم
و برای بافت فرســوده اطراف حرم باید حتم ًا
فکری کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی  خاطرنشان
کرد :قطع ًا ما هم در زمینه دسترســی سهلتر
مــردم به حــرم مطهر پشــتیبانی میکنیم و
میدانیم که عنایت رهبــری هم همینگونه
بوده است.
الریجانی به موضوع خشکســالی اســتان
فارس هم اشــاره کرد و گفــت :این موضوع،
قدری در کشــور عمومی  اســت ولی در این
اســتان ،قدری بیشــتر خودش را نشان داده
ولی با توجه به خشکی کشــور باید سیاستی
راهبردی اندیشــید و دنبال ســرمایهگذاری
صنعتــی ،معدنی و گردشــگری بــرای این
استان بود.
او با اشاره به جلسه سران قوا برای موضوع
«آب» تصریح کرد :باید سرعت توسعه را باال
ببریم و روشهای معقول برای آبادانی کشور
را پیگیری کنیم.
رئیس مجلس شــورای اســامی  با تأکید
بر اینکه اســاس توســعه کشــور باید بر پایه
عقالنیت باشــد گفت :اگر مسیر عقالیی را در
پیش نگیریم ،با رفتار روزمره نمیشود کشور
را به توسعهای پایدار رساند.
الریجانی  یکی از راهکارهای عقالنیت در
مسیر توسعه را جذب سرمایهگذاری داخلی و
خارجی دانست و تصریح کرد :نیاز به نهضت
سرمایهگذاری در کشور داریم.
آیــتاهلل ایمانی :راه حرم بســته
است
نماینده مقام معظم رهبری در فارس تأکید
کرد :مــن در همه محافــل و مجالس تکرار
کردهام و تا این زبان باز باشــد تکرار میکنم
که راه حرم بسته است.
آیتاهلل اســداهلل ایمانی در نشست  یاد شده
و پیــش از ســخنان رئیس مجلس شــورای
اسالمی  خاطرنشــان کرد :در سال  ،88جهت

توســعه حرم مطهر  57هکتار مصوب شورای
عالی معماری و شهرســازی کشــور شد و به
امضای مســئوالن آن روز رســیده اســت.
مشــاورینی برای طــرح آماده شــدند ،طرح
ابتدایی آماده شــد و به دنبــال طرح تفصیلی
تغییر دولتها مشکالتی را به وجود آورد.
امام جمعه شیراز با انتقاد شدید از وضعیت
راههــای دسترســی به حــرم مطهر حضرت
احمدابن موســی (ع) تصریح کــرد :راههای
دسترسی تنها  یک خط ویژه و  یک خیابان  یک
طرفه دیگر است!
او خطــاب به علی الریجانی گفت :شــما
فرزند مرجع عالیقدر حاج میرزا هاشــم آملی
هستید و نماینده شهری که مزین به حضرت
فاطمه معصومه (س) اســت .شما بیش از هر
کس دیگر مشکالت شهرهای حرمین شریفین
را میدانید.
آیتاهلل ایمانــی همچنین پیرامون وضعیت
خشکسالی فارس هشدار داد :عمده دشت  های
اســتان نه اینکه در خط قرمز ایستاده بلکه از
خط قرمز عبور کرده است.
 3مطالبه جدی از زبان اســتاندار
فارس
اســتاندار فارس با اشــاره بــه ظرفیتها،
توانمندیهــا و از ســوی دیگــر معضالت و
تنگناهای شــدید این اســتان در حوزههای
صنعتی ،کشاورزی و ...گفت :برای برونرفت
از این مشکالت ،نیاز اســت که  یک تصمیم
ملی گرفته شود.
سید محمدعلی افشانی ،صرف و  یا اصالح
قوانیــن و مقررات دســت و پاگیر پیش روی
تولیدکننــدگان و صنعتگــران و جایگزینــی
قانون تســهیل کننــده ،واگــذاری اختیارات
بیشــتر وزارتخانهها به اســتانها و همچنین
لحاظ اعتبارات ویژه ســه حــرم اهلبیت (ع)
را از جملــه مطالبــات جدی اســتان فارس
از ریاســت و نماینــدگان مجلس شــورای
اسالمی  برشمرد.
آیتاهلل دستغیب :امامزادگانَ ،علمها
و پرچمهای فرهنگ دینی ما هستند
تولیت حــرم مطهــر حضــرت احمدابن
موســی (ع) اخالق را مکمــل و متمم همه
تالشها دانست و  یادآور شــد :حضرت علی
(ع) در جنــگ صفین به  یــاران خود فرمودند
اگر شمشــیرهایتان کوتاه اســت با گامهای
بلند خودتان را به دشــمن برســانید و خطاب
مقــام معظم رهبری به کارگــزاران نظام هم
همین اســت  یعنی اگر در کاری دستتان کوتاه
اســت ،با اخالق میتوانیــد رضایت مردم را
فراهم کنید.
آیتاهلل ســید علیاصغر دستغیب در بخش
دیگری از ســخنان خــود پیرامون شــأن و
جایگاه امامزادگان واجبالتکریم تصریح کرد:
امامزادگانَ ،علمها و پرچمهای فرهنگ دینی
ما هســتند لذا هر  یک از ما در جهت توســعه
این بــارگاه و حرم مطهر گامی  بــردارد قطع ًا
در جهت تقویــت ایمان و معنویات مردم گام
برداشته است.

