الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال شد
بگذریم

استاد دانشگاه صنعتی شیراز
جزو  7پژوهشگر پراستناد
جهان معرفی شد

اسماعیل عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
سه  شنبه  30آبان  2 -1396ربیع االول  -1439سال بیست و   د وم د  وره جد  ید      -شماره  1500 - 6214تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
شورای شهر هشدار داد:

ریسک باالی زلزله در شیراز
4

مهدی حاجتی عضو شورای شهر:

شیراز حال بهتری از کرمانشاه
ندارد

***

تنوری رئیس کمیسیون حقوق
شهروندی شورای شهر تأکید کرد:

لزوم تشکیل کارگروه ویژه برای
ساماندهی وضعیت کارتن خواب  ها
در شیراز

4

 16صفحه

صید دو مدال توسط
ورزشکاران فارس
در رقابت  های رزمی
آزاد ازبکستان

2

15
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حضرت آیت  ا ...خامنه  ای در جلسه رسیدگی به مشکالت زلزله زدگان:

تأمین مسکن
مهم  ترین اولویت مناطق زلزله زده است

2

نایب رئیس اتاق ایران:

کارت بازرگانی
یک بار مصرف نداریم

13

3

میزبانی نمایشگاه کتاب
از فعالیت  های هفته بسیج
16

کشف  7تن مواد مخدر
در فارس
12

خرده فروش  ها چگونه
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
فرار می  کنند
13
اولین سفیر شیلی در تهران
پس از پیروزی انقالب اسالمی

2

ظریف خبر داد:

رد چندین باره پیشنهاد لغو روادید
زوار ایرانی از طرف دولت عراق
5

تدبیر وزارت نیرو برای مدیریت
منابع آب

13

برگزاری آیین های سوگواری به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسالم و شهادت امام رضا (ع) در
حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز

همزمان با بیســت و هشتم ماه صفرالمظفر و سالروز رحلت جانسوز پیامبر گرامی اســام و همچنین به مناسبت سی ام ماه صفر سالروز شهادت ثامن الحجج امام رضا (ع) آیین های عزاداری و سوگواری با
حضور انبوه عزاداران حسینی در حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،این آیین های ســوگواری از  19ماه صفر و اربعین حســینی تا  30ماه صفر همزمان با شب شهادت حضرت ختمی مرتبت پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی (ص و همچنین
سالروز شهادت امام رضا (ع) به مدت  10شب ادامه داشت.
کریم پوراسالمی متولی حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز با برشمردن برخی از فضایل و ویژگی های اخالقی پیامبر اسالم بیان داشت :وجود رسول اکرم صلی ا ...علیه و آله سرشار از فضیلت های انسانی
و صفت های پســندیده و سیر و ســلوکی پایدار بود که از بزرگی ،اصالت و خوی ناب ایشان حکایت می کرد .خداوند پیامبر اسالم را نیکو تربیت فرمود و از گزند محیطی که در آن می زیست ،در امان نگاه
لق َعظیم».
داشت .پیامبر خدا صلی ا ...علیه و آله آراسته به سجایای نکوی اخالقی بود ،به همین دلیل خدای متعال ایشان را در قرآن بدین صفت توصیف فرمود« :و ِإن َّک لَ َعلی ُخ ٍ
بنابر این ،محمد صلی ا ...علیه و آله برجسته ترین نمونه کمال انسانی و شایسته ترین الگوی مسلمانان است و از این رهگذر ،خداوند به ما فرمان داده است که از پیامبر اسالم پیروی کنیم و برای دستیابی
به رضوان الهی ،به آموزه های پیامبر عمل کنیم.
پوراسالمی با بیان اینکه انتقال آموزه های معنوی و سیره رحمانی پیامبر اکرم به نسل جدید الزم و ضروری است گفت :بیشتر فرمانروایان صاحب قدرتی که زمام امور مردم را به دست دارند ،از فروتنی
به دورند؛ به ویژه در روزگاران گذشــته که فخرفروشــی الزمه حکومت حکمرانان کشورها به شمار می آمد .حضرت محمد صلی ا ...علیه و آله در زمان خود با این شیوه ناپسند به مخالفت برخاست و فروتنی
را پیشــه حکومت خود ســاخت ،به گونه ای که یکی از اهداف رسالت آن بزرگوار ،ریشه کن کردن خودپسندی در جامعه بود .پیامبر اکرم صلی ا ...علیه و آله بیشتر وقت ها ،هواداران خویش را پند و اندرز
می داد و می فرمود« :کسی که ذره ای تکبر در دل او باشد ،هرگز روی بهشت را نخواهد دید» .پیامبر خود ،در نهایت تواضع با مردم رفتار می کرد .در باب رفتار رسول آمده است که آن حضرت در آخر
مجلس می نشست و با افرادی که در مجلس بودند ،به گونه ای یکسان برخورد می کرد تا کسی از جمع تصور نکند فرد دیگری که در آن مجلس حضور دارد ،بیشتر از او مورد احترام پیامبر است.
متولی حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز همچنین با برشمردن برخی از ویژگی های اخالقی امام رضا (ع) گفت :حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) مانند دیگر پیشوایان معصوم علیهم السالم به زیور فضایل
اخالقی و کماالت نفسانی آراسته و از هرگونه زشتی و پلیدی و رذایل اخالقی منزه بود و در این راه گفتار و رفتارش الگو و سرمشق دیگران بودند.
وی با بیان اینکه باید فلســفه و ســیره زندگی اولیای دین برای نســل جدید و جوانان و نوجوانان تبیین گردد گفت :جوان و نوجوان جامعه ما باید والیی و حسینی تربیت شود و همه آموزه های دینی و
اسالمی در باره اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت را بداند و فرا گیرد و با خاندان عصمت و اولیاء و انبیاء و ائمه اطهار انس بگیرد.
پوراسالمی در ادامه با اشا ره به موقعیت فرهنگی و مذهبی شیراز با قدردانی از روحانیت معظم در شیراز و استان فارس و با تقدیر از مسئوالن فرهنگی استان فارس در برگزاری مراسم عاشورا و تاسوعای
حســینی و همچنین مناســبت های ماه صفر و مشارکت انبوه و گســترده مردم در این مراسم گفت :شیراز ســومین حرم اهل بیت (ع) اســت و به فرموده مقام معظم رهبری در قله قرار دارد ،آستان قدسی
حضرت شــاهچراغ (ع) و دیگر امامزادگان شــریف در شیراز این شهر را به سومین حرم اهل بیت تبدیل کرده است؛ ما در شــیراز از حضور ارزشمند روحانیت معظم بهره مند هستیم؛ وجود حضرت آیت ا...
ایمانی امام جمعه شــیراز و نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و آیت ا ...ســید علی اصغر دستغیب تولیت آستان قدسی حضرت احمدابن موسی (ع) و محمدابن موسی (ع) و همچنین وجود نورانی
آیت ا ...ســید شرف الدین ملک حســینی و حضرت حجت االسالم والمسلمین شیخ علیرضا حدائق خطیب ارزشمند کشور در شیراز برای این شهر موجب افتخار و رحمت است ،به واسطه همین بزرگان است
که ما می توانیم شعائر دینی را پاس بداریم و هر روز به عظمت اسالم و مسلمین بیفزاییم.
پوراسالمی همچنین با تقدیر از مسئوالن اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت :مدیرکل خدوم و والیی و روحانی اوقاف فارس توجه و عنایت خاص به ایام عزاداری عاشورا و تاسوعا دارند و ما از برکات
وجود حضرت حجت االسالم سید عباس موسوی هر روز شاهد غنای بیشتر مراسم مذهبی در حسینیه ها و مساجد هستیم.
وی همچنین از مهندس حیدر اســکندرپور شهردار شیراز تقدیر کرد و گفت :شهردار شیراز از فرزندان خدوم همین سرزمین است و سابقه درخشانی در خدمتگزاری دارد و باید همگان شهردار جدید را
یاری کنند تا شاهد اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی بیشتر و بهتر در این شهر باشیم.

اطـالعیـه
آخرین مهلت استفاده از

مصوبه کاهش  ۲۶درصدی عوارض

ساختمانی شهرداری شیراز

صرفا تا پایان آبان ماه  ۹۶می باشد
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

