عصر مردم نوروز هم با شماست
جهان در سالی که گذشت

تحویل سال در شیراز
به وقت ساعت گل

محمد عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

از سوی روابط عمومی و امور
بین الملل شهرداری؛
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جشنواره بین المللی عکس
«شیراز امروز» برگزار
می شود
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سوریه جنگنده
رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد
2

4

4

آیت اهلل ایمانی:

بعضی مسئوالن درد الزم را
ندارند

دارندگان «سهام عدالت»
بخوانند

3

3

مهدی خانی خبر داد

ایجاد  4شهر جدید در اطراف
شیراز

پایش تصویری ترافیک شیراز
در نوروز

نم
علم و ایمان گر ودی تو امان

ستون کراسی

3

پایه آبستراکسیون
***
حضور در عرصه به شرط استخاره
***
معرفی اعضای هیأت نظارت
شهرستان شیراز
***
اعضای هیأت اجرایی امروز
مشخص می  شوند

عشق و رعافن رد وجودت شد عیان

هر روزی که بری از مصیبت باشیم آن روز عید است.

علی (ع)

بسمه تعالی
فرا رســیدن میالد حضرت فاطمه الزهرا (س) ،بهار طبیعت و نــوروز  1396را به کلیه ی
همشهریان عزیز و هم استانی های محترم به ویژه نخبگان ،دانشگاهیان ،پژوهشگران جوان،
فرهنگیان و کلیه ی عزیزانی که قلبشان برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی در
راستای تحقق سند چشــم انداز  1404کشور می تپد تبریک و شادباش عرض می نمایم امید
اســت در ســال جدید با ایجاد تحول در علم و عمل بتوانیم رسالت خود را در خدمت به
مردم عزیز به نحو شایسته انجام دهیم.
با آرزوی توفیق الهی
دکتر کریم زارع نایب رئیس کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی
و رئیس گروه متخصصین ایران

یا مقلب القلوب واالبصار
یا محول الحول واالحوال
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
در دو عالم جالل ما زهراست
عید امسال عید فاطمی است

***
***

یا مدبراللیل والنهار
ح ّول حالنا الی احسن الحال
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
رمز تغییر حال ما زهراست
ذکر تحویل سال ما زهراست

تقارن مبارک آغاز سال نو و بهار طبیعت با زادروز خجسته حضرت فاطمه زهرا سالم  اهلل علیها را گرامی می  داریم.
اصحاب حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز امسال با گرامیداشت بهار طبیعت به منظور پاسداری از ارزش  های اسالمی و گرامیداشت سالروز میالد بابرکت حضرت
صدیقه مرضیه زهرای اطهر با حضور در آستان قدسی حضرت احمدابن موسی شاهچراغ (ع) در کنار دوستداران خاندان عصمت و طهارت ندای یا مقلب  القلوب
سر می  دهند.
محبان اهل  بیت در حســینیه و خیریه پوراسالمی شیراز تحویل ســال را در کنار آستان ملکوتی حضرت شاهچراغ (ع) می  گذرانند و با زمزمه کالم وحی شاهد
شکوفایی بهاران و تحول در قلب  ها خواهند بود و همصدا با دوستداران طبیعت ترنم بهاران را زمزمه خواهند کرد.
***
دلدادگان فرهنگ فاطمی در حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز امسال در شبستان قدسی حضرت احمدابن موسی (ع) همپای همه محبان اهل  بیت برای سالمتی
حضرت ولی  عصر ارواحنا فدا و مقام عظمای والیت حضرت آیت  اهلل ســید علی خامنه  ای دعا خواهند کرد و گوش جان به پیام نوروزی مقتدای شــیعیان جهان
خواهند داد و با آرمان  های امام راحل و شهیدان گلگون  کفن تجدید پیمان خواهند کرد.
ضمن ًا  12000اسکناس  5000ریالی ( 500تومانی) به نیابت حضرت ولی-عصر (عج) در موقع تحویل سال در حرم توزیع خواهد شد.
همچنین برنامه  های مذهبی در ایام تعطیالت نوروزی در این حسینیه برقرار می  باشد .در ضمن طبق سنت همه ساله از مسافرین و زائرین محترم سومین حرم اهل  بیت (ع)
در حد امکان اسکان و پذیرایی خواهند شد.
ضمن اینکه به مناسبت ایام خجسته میالد باسعادت حضرت زهرای مرضیه و فرزند برومند ایشان حضرت امام خمینی (رحمت اهلل علیه) بنیان گذار جمهوری اسالمی
ایران طبق معمول همه ســاله در محل حسینیه و خیریه پوراسالمی ،جشــن ویژه ای برگزار می گردد .از کلیه عالقه مندان به آن حضرت و معمار کبیر انقالب،
دعوت می شــود در روز یکشنبه  ،1395/12/29از ســاعت  10صبح تا اقامه نماز ظهر و عصر با صرف شیرینی و اطعام در این مراسم باشکوه شرکت و ایام خجسته
را به حضرت ولیعصر ارواحنا فداه و نایب بر حق ایشان حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) ولی امر مسلمین جهان عرض تبریک نماییم.
مجلس دوم از ساعت  4تا  6بعدازظهر نیز در تاریخ  95/12/29در محل حسینیه برگزار می شود					 .

حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز

چشم به راه سالی پرفروغ ،پرکار و پربار باشیم
اطالعیه سازمان حج و زیارت؛

 ۸۵هزار حاجی ایرانی به حج تمتع  ۹۶میروند
ســازمان حج و زیارت با صــدور اطالعیهای در
خصوص حج تمتع ســال  ،۱۳۹۶با تأکید بر تحقق
حجــی عزتمندانه مبتنی بــر امنیت ،عزت و کرامت
حجاج از مهیا شدن شرایط اعزام به حج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی
سازمان حج و زیارت ،در این اطالعیه آمده است :به
اطالع ملت شریف ایران اسالمی میرساند ،متعاقب
مذاکرات حج ســال آتی با وزارت حج عربستان و با
اطمینــان از تأمین انتظارات مورد نظر و با عنایت به
تاکیدات مقام معظم رهبری ،مسئولین محترم نظام
جمهوری اسالمی ایران و مردم شهید پرور و بزرگوار
ایران اسالمی ،در خصوص تحقق حجی عزتمندانه
مبتنــی بــر امنیت ،عــزت و کرامت حجــاج عزیز
کشورمان و فراهم شــدن بستر ارائه خدمات مرتبط
در حوزههای کنسولی ،پزشکی و سایر خدمات مورد

نیاز ،با اســتعانت از خداوند متعال شرایط الزم برای
تشــرف بیــش از  ۸۵هزار نفر از حجــاج جمهوری
اسالمی ایران در حج سال  ۱۳۹۶مهیا شده است.
بدیهی اســت جزئیات مذاکــرات در موضوعات
مختلف از جمله موضوع شهدای منا و شهدای حادثه

مسجدالحرام و نتایج مرتبط در اولین نشست خبری
تشــریح خواهد شــد .همچنین برنامههای سازمان
حــج و زیارت برای فراخوان و ثبــت نام متقاضیان
حائــز اولویت در اطالعیههای بعدی اطالعرســانی
خواهد شد.
اتمام هماهنگیهای الزم برای شرکت
حجاج ایرانی در حج ۹۶
خبرگزاری رســمی عربســتان (واس) نیز صبح
دیــروز اعالم کرده بود که وزارت حج عربســتان و
ســازمان حج و زیارت ایــران هماهنگی های الزم
برای شــرکت حجاج ایرانی در حج ســال جاری را
به انجام رسانده اند.
طبق اعالم وزارت حج عربستان ،این هماهنگیها
در چارچوب هماهنگی با دیگر کشــورهای اسالمی،
صورت گرفته است.

روابط عمومی دفتر رییسجمهور با صدور اطالعیه ای اعالم کرد

تکذیب انتصاب رییس ستاد انتخاباتی روحانی در استانهای مختلف
روابــط عمومی دفتــر رییس جمهــور ادعای اخیر
برخــی افراد مبنی بــر انتصاب رییس ســتاد انتخاباتی
حجت االســام والمســلمین دکتر حســن روحانی در
اســتانهای مختلف کشور را تکذیب و از پیگیری حقوقی
این ادعاها از سوی مراجع قانونی کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،در اطالعیه روابــط عمومی دفتر
رییس جمهور آمده اســت :رعایت چارچوب ها و ضوابط
قانونی کشــور در جریــان دوازدهمیــن دوره انتخابات

ریاســت جمهوری الزامی عمومی است و همه داوطلبان
احتمالی موظف به رعایت دقیق این ضوابط هستند.
این اطالعیه میافزاید :اخیرا برخی افراد ســودجو و
بعضا دارای ســوابق کیفری ،با ادعای انتساب به برخی
مقامات دولــت ،اقدام به صدور احکام صوری برای افراد
به عنوان رییس ســتاد انتخاباتی دکتر روحانی در استانها
نمودهاند.
روابط عمومی دفتر رییسجمهور تاکید کرده اســت:

این اقدام که با هدف سوء استفاده و کالهبرداری صورت
می گیرد با درخواست این دفتر از سوی نهادهای قانونی
کشور در حال پیگیری است.
در پایان این اطالعیه آمده اســت :ضمن قدردانی از
تالش مســئوالنه و هوشیارانه رســانههای جمعی برای
اطالع رســانی و تنویــر افکار عمومی ،درخواســت می
شــود صرفا به انعکاس مطالب رسمی از مراجع مسوول
اقدام نمایند.

«همه آشنا»

انواع نهال  های شناسه  دار (مثمر و غیرمثمر)
گل و گلدان ،بذر و نهال

ایجاد ،حفظ و نگهداری فضای سبز
روایی 09177035520 - 09179100600

بولوار امیرکبیر  300متر باالتر از ورودی شهرک والفجر حدفاصل ورودی و
خروجی کارخانه سیمان روبروی مسجد جماران (گل و نهال همه آشنا)

بهار فاطمی بر دل های پرمهر و صفای دوستداران حضرت فاطمه (ع)
گرامی باد
اداره کل تبلیغات اسالمی استان فارس

ضمن عرض تبریک سال نو به شهروندان و زائران سومین حرم اهل بیت (ع) سامانه ارتباطات مردمی
شهرداری شیراز (مرکز  )137به صورت شبانه روزی آماده دریافت پیشنهادها و گزارش ها و همچنین
ارائه راهنمایی به شما می باشد.

