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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

رژیم مافیایی آمریکا عامل آغازگر
جنگ های جهان

عید نوروز از منظر احکام و روایات اسالمی

پیامتسلیترهبرانقالباسالمیدرپیرحلت

آیتاهللآقایحاجسیدمحمدعلیعلویگرگانی:

آن مرجع معظم همواره وفادارانه در
کنار مردم و پشتیبان نظام مقدس بودند

خب رنگار آدینه تب ریز:
م راسـم عبادی سیاسـی نمازجمعه تب ریز به امامت نماینده ولی
فقیه در اسـتان و امام جمعه تب ریز در مصلی امام خمینی (ره) و با
رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی برگزار شد.
حضرت حجت االسلام والمسلمین سـید محمدعلی آل هاشم
در خطبـه هـای نمـاز جمعه تب ریز بـا دعـوت نمازگزاران بـه رعایت
تقـوای الهـی گفتنـد :تقـوا بـا ارزش ت رین صفتی اسـت کـه دنیا و
آخـرت انسـان را آباد می کند .تقوا انسـان را در هر مـکان و زمان در
ب رابـر گناه پشـتیبانی می کند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان تص ریـح کردنـد :در
حدیـث داریـم اگـر زمیـن و زمـان دسـت بـه دسـت هـم بدهند تا
انسـان بـا تقـوا بـه بن بسـت برسـد ،موفـق نمی شـوند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی بـه تاکیـد بـر اینکـه
کـودکان هیچ سـرمایه ای ارزشـمند تر از تقـوا از پدران و مادرانشـان
بـه ارث نم یب رند اظهار داشـتند :ب رای پـدر و مادر هیچ عملی باالتر
از توجـه و تعهـد به حقـوق کودکان نیسـت .ای پدران و مـادران که
قهرمـان حـرف های خوب هسـتی د! مبـادا در مقام عمل دسـتتان
خالی باشـد.
ایشـان ادامـ ه دادنـد :کـودکان صالـح باعث نیـک نامی پـدران و
مـادران خـود می شـوند و اگر هم بد باشـد باعث سـرافکندگی پدر
و مـادر م یشـوند .کـودک صالـح زبان و عملـش را از پـدر و مادرش
بـه ارث برده اسـت.
خطیـب جمعـه تب ریز با اشـاره به اینکه یکی از راه های رسـیدن
بـه تقـوای الهی عدالت اسـت گفتند :یکی از راهکارهای رسـیدن به
عدالت مبارزه با فسـاد و سوءاسـتفاده کارگزاران حکومتی از امکانات
اسـت .علی(ع) مـی فرمایند هر کجا دیدید ثروت انباشـته ای وجود
داشـت بدانید حقوقی ضایع شـده است.
امـام جمعـه تب ریـز ضمـن اشـاره بـه انتخـاب یعقوب هوشـیار
بعنـوان شـهردار منتخـب تب ریز گفتند :امید اسـت شـهردار جدید
بـا مشـورت و همدلی با اعضای محترم شـورای شـهر (چـه آنها که
بـه او رای دادنـد چـه بـه او رای ندادنـد) ،بتواند ب رای عمـران و آبادی
این شـهر مفید باشـد.
ایشـان بـه مطالبـات مهم از شـهردار پرداختـه و افزودنـد :تک ریم
اربـاب رجـوع ،رفع تبعیض ببین کارکنان شـهرداری ،مبارزه با فسـاد
اداری و مالـی با اسـتفاده از شـفافیت و در عین پویایـی ،تالش ب رای
احیـای معمـاری اسلامی و سـبک زندگـی ای رانـی اسلامی ،تالش
بـرای رفـع معضلات حاشـیه شـهر و اجتنـاب از قانون فروشـی از
جملـه موضوعات مهم اسـت.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان تاکید کردند :مردم سـهم خواهی
سیاسـی و جناحـی را بـر نمی تابند و شـهردار نباید زیر بار سـهم
خواهـی هـا بـرود .همچنیـن عـدول از مصوبات شـورا بایـد ممنوع
باشد.
وی ادامـه دادنـد :مشـورت با جوانـان ،توجه خالقانه به زیباسـازی
شـهر و بهداشـت عمومی و ایجاد و توسعه م راکز فرهنگی و ورزشی
از شـهردار جدید مورد انتظار اسـت.
خطیـب جمعه تب ریـز با تاکید بـر اینکه گ رانی در آسـتانه عید
همچنـان مـردم را اذیت می کنـد گفتند :چ را جلـوی گ رانی گرفته
نمی شـود؟ از آقای اسـتاندار بابت بازدید می دانی اخیرشـان تشـکر
مـی کنـم امـا باید با دسـتور ایشـان ،سـازمان های نظارتی بیشـتر
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از زمانـی کـه اسلام بـه خاک ایـران تابیـد و مردمش را مسـلمان
کـرد ،بنـا بـه برخـورد مسـالمتآمیز خـود بـا آداب و رسـوم هـر
سـرزمینی ،بـه رسـمهای نـوروزی ای ران یهـا هـم رنگ و بوی اسلامی
و الهی بخشـید.
عیـد نـوروز در خانوادههـای ای رانـی بـا ذکر و دعا شـروع م یشـود.
صـدای قـرآن خوانـدن پـدر در گوشـه سـفره هفـت سـین و نـوای
دلنشـین مـادر کـه دعـای تحویـل سـال را زمزمه م یکنـد ،همگی
نشـان از جایـگاه دیـن در عیـد باسـتانی ای رانـی دارد .عیـدی کـه
قرنهاسـت بـا آموزههـای اسلامی گره خورده و پ ربرکت شـده اسـت.
از دیـد و بازدیدهـای عیدانـه و اجـرای صلهرحم گرفته تـا عیدی دادن
و سـف رهای نـوروزی ،همگـی حکمهایـی اسـت کـه اسلام بـر آنها
تأکیـد کـرده اسـت .تاریـخ را هـم کـه بخوانیـم دسـتمان م یآیـد از
زمانـی کـه اسلام وارد ایـران شـد ،عیـد نـوروز هـم مثـل بسـیاری از
رسـمها و آداب ای رانـی ،رنـگ و بـوی اسلامی بـه خـود گرفـت.
زمانـی کـه اسلام وارد ایـران شـد ،مـردم ایـران آدابـی مثـل عید
نـوروز را رعایـت م یکردنـد و هـر سـال در روزهـای اول بهـار جشـن
م یگرفتنـد .مواجهـه اسلام بـا عیـد باسـتانی ای ران یها چگونـه بود؟
دیـن اسلام علاوه بـر اینکه دسـتورات الهـی را ب رای بهتر شـدن
زندگـی انسـانها بـه آنها آموزش م یدهـد و خ رافهپرسـتی و گ رایش
بـه باطـل را رد م یکنـد ،امـا بـرای رسـمها و آداب مـردم هـم احت رام
قائل اسـت.
اسلام بـه آداب و رسـوم درسـت و خداپسـندانه احتـرام م یگذارد.
نمونـه ایـن رویکـرد اسلام در مواجهه با جشـن نـوروز ای ران یهاسـت.
حتـی در کتـاب شـریف نهجالبالغه آمـده که امام علی علیه السلام
در بخشـی از نامه معروف خود به مالک اشـتر ،درباره رعایت رسـوم و
آیی نهـای مـردم تأکید کـرده و فرمودهانـد« :آداب پسـندیدهای را که
بنـدگان ایـن ملت به آن عمل کرده و ملت اسلام بـا آن پیوند خورده
و رعیـت بـا آن اصالح شـده اسـت ،بر هـم نزن».
در عیـن حـال در بعضـی از روایتهـا بـه اتفاقـی کـه در روز اول
بهـار و عیـد نوروز اتفاق افتاده ،اشـاره شـده اسـت .به عنـوان مثال در
منابع تاریخی نوشـته شـده که یکـی از پیامب ران خدا بـه نام حزقیل
(یـا ازقیـل) در زمیـن سـفر م یکـرد .روزی بـه سـرزمینی رسـید که
مـردم آن مـرده بودنـد .پیامبـر خدا عرض کـرد« :خدایـا! چگونه آنها
را زنـده خواهـی کـرد؟» خداونـد دسـتور داد کـه مقـداری آب بر روی
خـاک آنهـا بریـز و درخواسـت کـن تـا زنده شـوند .حزقیـل مقداری

آب ریخـت و دعـا کـرد کـه آنهـا دوبـاره زنـده شـوند .به ایـن صورت
همـه آنهـا زنـده شـدند و بین سـی تا هفتـاد سـال زندگـی کردند.
ایـن واقعـه در اولیـن روز بهـار یعنـی فروردیـن اتفـاق افتـاد و به این
واسـطه روز اول فروردیـن را عیـد م یگوینـد و کلمـه عیـد از عـود و
اعاده گرفته شـده اسـت.
درسـت اسـت کـه عیـد نـوروز یـک جشـن ملـی و مخصـوص
ای ران یهاسـت ،امـا از زمانـی که اسلام به خاک ای ران تابیـد و مردمش
را مسـلمان کـرد ،بنا بـه برخورد مسـالمتآمیز خود با آداب و رسـوم
هـر سـرزمینی ،بـه رسـمهای نـوروزی ای ران یهـا هـم رنـگ و بـوی
اسلامی و الهـی بخشـید .این طـور بود که با مسـلمان شـدن مردم
ایـران ،نـوروز با اعتقادات اسلامی آمیخته شـد و دیـد و بازدید نوروزی
بـه عنـوان صلهرحـم و یـک وظیفـه دینی مطرح شـد.
عالمـه مجلسـی ،روایتی به نقـل از پیغمبر اکرم صلـیاهلل علیه و
آلـه نوشـته اسـت بـا این مضمون کـه« :گروهـی از مردم ایـران که به
تازگـی مسـلمان شـده بودنـد ،در یکی از جشـنهای نـوروز ،جامی از
جنـس نقـره و پـر از حلوا بـه عنوان هدیه ب رای رسـول خـدا صل یاهلل
علیـه و آلـه آوردند .آن حضرت پرسـیدند :این چیسـت؟ جـواب دادند
کـه :امـروز نوروز ،عید بزرگ ای ران یهاسـت .حضـرت فرمودند :کاش هر
روز بـر ما نـوروز بود».
همچنیـن در کتـاب مـن ال یحضـره الفقیـه نوشـته شـده که در
نـوروز هدیـهای بـرای حضـرت امی رالمؤمنیـن علیـه السلام آوردنـد.
حضـرت فرمودند :این چیسـت؟ عرض کردند :یـا امی رالمؤمنین علیه
السلام امـروز ،نـوروز اسـت و ایـن هدیه نوروزی اسـت .حضـرت هدیه
را میـان حاضـران تقسـیم کـرده و فرمودند« :هـر روز را بـرای ما نوروز
بسازید».
یکـی از آداب مهم در نوروز طهارت و پاکیزگی اسـت که در اسلام
به آن اهمیت بسـیاری داده شـده اسـت .در کتاب الوسـائل و مصباح
المتهجـد بـه نقل از امام صادق علیه السلام نوشـته شـده اسـت که
آن حضـرت فرمودنـد« :در روز نوروز غسـل کـن و لباس پاکیزه بپوش
و بهتریـن عط رهـا را بـزن و روزهدار بـاش .دو نمـاز دو رکعتی هم بهجا
بیـاور بـه این صـورت که در رکعت اول ،سـوره حمد و ده مرتبه سـوره
قـدر و در رکعـت دوم حمـد و ده مرتبه سـوره کافرون بخـوان و در دو
رکعـت دوم هـم در رکعـت اول ،حمـد و ده مرتبه سـوره توحیـد و در
رکعـت دوم ،حمـد و ده م رتبه سـوره فلق و سـوره نـاس را بخوان .بعد
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رهبـر انقالب اسلامی در پیامی رحلت عالـم ربانی آیت اهلل
آقای حاج سـید محمدعلی علویگرگانی را تسـلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم
رحلـت عالـم رب ّانـی آیـةاهلل آقای حـاج سـید محمدعلی
علویگرگانـی رضواناهللعلیـه را بـه حوزهی علمیـهی قم و به
همـهی شـاگردان و ارادتمنـدان و مقلدان ایشـان بخصوص به
مـردم مؤمن گلسـتان کـه ارادت ویـژه به ایـن بزرگـوار و والد
محترمشـان مرحـوم آیـةاهلل آقـای حـاج سیدسـجاد علوی
داشـتند ،و باألخـص بـه خاندان گ رامـی و فرزندان مک ّرمشـان
تسـلیت عرض میکنم .این مرجع معظـم در قضایای گوناگون
انقلاب و مسـائل کشـور همـواره وفادارانـه در کنـار مـردم و
پشـتیبان نظام مقـدس بودنـد و خدمات ارزشـمندی کردهاند
کـه موجب فیـض و رحمـت الهی اسـت انشـاءاهلل .از خداوند
متعـال علـو درجات ایشـان را مسـألت میکنم و امیـدوارم با
اجداد طاهرینشـان محشـور گردند.

س ّی دعلیخامنهای
 ۲۴اسفند ۱۴۰۰

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
به مناسبت رحلت آیت اهلل علویگرگانی
بسماهللال ّرحمنال ّرحیم
ال ْس َل ِم ثُ ْل َم هٌ َل یَ ُس ُّد َها َش ْی ٌء إِل َى یَ ْو ِم
إِ َذا َم َ
ات ال ْ َع ال ُِم ثُل َِم فِی ْ ِ
ال ْ ِق َی ا َم هِ
ارتحـال عالم رب ّانی مرجع عالیقدر حضـرت آیت اهلل العظمی
آقـای حـاج سـید محمدعلـی علویگرگانی موجب تأسـف و
تأثر فـراوان گردید.
آن شـخصیت انقالبـی و علمـی از یـاران صدیق امـام راحل
و رهبـری و در عرصـه علـم و فقاهـت بـا تالشـهای مجاهدانه
معـارف اهل بیت (علیهم السلام) را در جامعه اسلامی تبیین
و شـاگردان بسـیاری ت ربیت کردند.
اینجانـب فقـدان ایـن روحانی پارسـا و فقیه برجسـته را به
محضـر رهبر معظم انقالب اسلامی حضرت آیـت اهلل العظمی
امام خامنـه ای عزیز (مدظله العالی) ،حـوزه های علمیه ،م راجع
عظـام تقلیـد ،طلاب و روحانیون س راسـر کشـور  ،باالخص به
فرزندان و بازماندگان گ رامی و ارادتمندان ایشـان تسـلیت عرض
نمـوده و بـرای روح بلند آن فقید سـعید رحمت واسـعه الهی و
حشـر با اولیـاء اهلل و ائمه معصومیـن و ب رای بازمانـدگان صبر و
اجـر جزیـل از درگاه خداوند متعال مسـئلت می نمایم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تب ریز

پیامتسلیتجامعه روحانیتمبارزآذربایچانشرقی
به مناسبت درگذشت آیت اهلل علوی گرگانی

انا هلل و انا الیه راجعون
ارتحـال غمبـار مرجـع واالمقـام حضـرت آیـت اهلل العظمی حاج سـید محمدعلـی علوی
گرگانـی طـاب ثـراه موجـب حزن جهان تشـیع گشـت .
آن مرحوم که از نخسـتین پیوسـتگان بـه نهضت امام راحـل و یاوران صـادق و دیرین مقام
معظـم رهبری و همـواره در حوزه علمیـه از ارکان بصیرت و منشـا خدمات ماندگار آموزشـی و
تبلیغی بودند
تواضع  ،مردمداری ؛ سـاده زیسـتی ؛ تقویت همه جانبه نظام اسلامی از شـاخصه های بارز
آن فقیـه بصیر بود.
جامعـه روحانیت مبارز اسـتان آذربایجان شـرقی ؛این مصیبت بزرگ را به سـاحت قدسـی
امـام زمـان عجـل اهلل فرجـه الشـریف ؛ مقام معظـم رهبـری ؛ م راجـع عظیم الشـان تقلید ؛
مقلدیـن ؛ ارادتمنـدان و بیت مکرم ایشـان و تمام حوزه های علمیه جهان تشـیع صمیمانه تسـلیت عرض
مـی کند

جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی
محمد ایمانی

پیام تسلیت شورای وحدت آذربایجان شرقی
به مناسبت درگذشت آیت اهلل علوی گرگانی

انا هلل و انا الیه راجعون
روح بلنـد مرجـع واالمقام حضـرت آیت اهلل العظمی حاج سـید
محمدعلـی علـوی گرگانی طاب ثـراه به ملکوت اعلی پیوسـت .
آن مرحوم از نخسـتین پیوسـتگان به نهضت امام راحل و یاوران
صادق و دی رین مقام معظم رهبری بودند .تواضع  ،مردمداری ؛ سـاده
زیسـتی ؛ تقویت همه جانبه نظام اسلامی از شـاخصه های بارز آن
فقیه بصیر بود .این مصیبت بزرگ را به سـاحت قدسـی امام زمان
روحـی فـداه ؛ مقـام معظـم رهبـری ؛ م راجع عظیم الشـان تقلید ؛
مقلدیـن ؛ ارادتمندان و بیت مکرم ایشـان و تمام حوزه های علمیه
جهان تشیع صمیمانه تسـلیت عرض می کنم .

حسین ایمانی
مسئول شورای وحدت استان آذربایجان شرقی
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رژیم مافیایی آمریکا عامل آغازگر
جنگ های جهان

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه  در آذربايجان شرقي  در هفته جاری

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

نظـارت کننـد تـا مـردم در آسـتانه عید گرفتـار ایـن گ رانی
نباشند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا اشـاره بـه
دسـتاوردهای پزشـکی جوانـان تب ریـز اظهـار داشـتند :دیروز
بـه مرکز رشـد دانشـگاه علـوم پزشـکی رفتـه بـودم .در آنجا
احسـاس غـرور ملـی کـردم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعه
تب ریز گفتند :آم ریکا سـاالنه میلیاردها دالر سلاح به متحدان
خـود م یفروشـد و بـا این فـروش  ۸۱درصد جنگهـای دنیا
را آغـاز کرده اسـت.
ایشـان بـا اشـاره بـه توسـعه نفـوذ اسـتکباری آم ریـکا در
سـطح بی نالمللـی با فروش سلاح گفتنـد :از سـال  ۱۹۴۵تا
سـال  ۲۰۰۱میلادی از مجمـوع  ۲۴۸جنـگ نظامـی رخ داده
در دنیـا در  ۱۵۳نقطـه جهـان ،رژیم آم ریـکا آغازگر  ۲۰۱جنگ
یعنـی  ۸۱درصـد ایـن جنگهـا بود کـه به طور متوسـط در
هـر سـال  ۴جنگ م یشـود.
امـام جمعـه تب ریـز با بیـان اینکـه آم ریـکا بعـد از جنگ
جهانـی دوم بدون وقفه حضور نظامی در دنیا داشـته اسـت،
ادامـه دادنـد :آم ریکا بـه عنوان سردسـته جهان سـرمایهداری
بخـش زیـادی از درآمـد خـود را از ط ریـق فـروش تجهیـزات
نظامـی و جلوگیـری از ورشکسـتگی کارخانههـای تولیـد
اسـلحه کسـب مـی کند به طـوری که سیاسـت آم ریـکا در
کل بـر ایجـاد کانونهـای بحـران در دنیا اسـت.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجانشـرقی در ادامه خطبه ها
بـه اعت راض گسـترده مـردم ترکیه در اعت راض به سـفر رئیس
رژیم صهیونیسـتی اشـاره کرده و گفتند :ایـن اعت راض به این
خاطـر بود کـه دولتمـردان ترکیه ،اسـرائیل را با عنـوان ب رادر
خطـاب کردنـد و موجبات اعت راضات شـد و مردم شـعارهای
زنده باد جبهه مقاومت و ما همه قاسـم سـلیمانی هسـتیم
سـر دادند.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان تص ریـح کردند :به
حـق بایـد به دولتمـردان ترکیـه گفت که بـرادر ما اسـرائیل
نیسـت بلکه آن فلسطینی اسـت که تحت ظلم و ستم رژیم
کودک کش و اشـغالگر غاصب اسـت.
امـام جمعـه تب ریز خطـاب به دولتمـردان ترکیـه گفتند:
شـما کـه تـا دیـروز رژیـم اسـرائیل را کـودک کـش خطـاب
م یکردیـد االن چـه شـده اسـت کـه بـه فلسـطین خیانت
کـرده و آن رژیـم جلاد و غاصـب را بـرادر خطـاب م یکنید؟!
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در بخـش دیگـری از
خطبـه ها بـه اقتدار علمی و نظامی سـپاه پاسـداران انقالب
اسلامی اشـاره کـرده و ادامـه دادنـد :ماهـواره نـور  ۲کـه بـه
تازگـی بـه همـت ه وافضای سـپاه رونمایـی و به فضا ارسـال
شـد در مقیاس بزرگ و دید بسـیار وسـیع حوادث طبیعی،
سـیل و زلزلـه را رصـد میکنـد؛ آف رین بـر غیور مردان سـپاه.
خطیـب نماز جمعه تب ریز خط رات چهارشـنبه آخر سـال
را مـورد اشـاره ق رار داده و گفتتـد :مادران و پـدران این حوادث
اخیـر را نم یبینید که بـا ترقه بازی چه انفجارهای شـدیدی
کـه چندین خانه مسـکونی را در تب ریز تخ ریـب کامل کرد و
چندیـن جـوان کشـته شـد ،رخ داد؟ از فرزندان خـود م راقبت
کنیـد و آنهـا را دور نگـه داریـد و اگر این موضوعـات ب رایتان
اهمیـت نـدارد ،از اورژانـس و بیمارسـتان بپرسـید کـه چـه
بالیـای جبـران ناپذیری اتفـاق م یافتد.
خطیـب نمـاز جمعـه تب ریـز بـا تب ریـک ایـام والدت امام
زمان(عـج) و روز سـربازان گمنام ادامه دادنـد :این عزیزان بیش
از ۴۰سـال اسـت که در تأمیـن امنیت سیاسـی ،اقتصادی و
امنیتـی نقش برجسـتهای دارند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان افزودنـد :نقش
وزارت اطالعـات در ایجـاد فضـای همدلـی و مبـارزه با فسـاد
و قاچـاق کاال و زمین خواری و شـرکتهای سـوری سـتودنی
است.
خطیـب نمازجمعـه تب ریـز افزودنـد :وزارت اطالعـات ب رای
مبـارزه بـا سـروی سهای جاسوسـی و کاالهـای قاچـاق
و نقرهجـات نقـش زیـادی ایفـا کـرده اسـت و بنـده از همـه
نیروهـای اطالعاتـی تشـکر و قدردانـی م یکنـم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بیـان کردنـد :کشـف و
دسـتگیری شـبکه قاچـاق زیـورآالت چینـی در تب ریـز و
دسـتگیری دالالن صنعـت پتروشـیمی یکـی از خدمـات
گسـترده اداره کل اطالعـات آذربایجانشـرقی اسـت.
امـام جمعـه تب ریـز خاط رنشـان کردند :بایـد با احتـرام به
فرهنـگ و زبـان هـر قومـی همگـی زیـر پرچـم جمهـوری
اسلامی ایـران از خـاک و خـون این کشـور محافظت کنیم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در اعلام
مناسـب تها با اشـاره به روز بزرگداشـت شهدا گفتند :فرهنگ
شـهادت که همان فرهنگ صب ر ،اسـتقامت و ایثار اسـت نیاز
ضـروری آینده کشـور اسـت.
ایشـان سـالروز والدت حضـرت علـی اکبـر(ع) و روز جـوان
را تب ریـک گفتـه و بیـان کردنـد :جوانـان را دریابیـد .جوانـان
امید های آینده این کشور هستند.

حضور نماینده ولی فقیه در استان در مراسم بزرگداشت همسر مرحوم حضرت
آیت اهلل ملکوتی نماینده اسبق ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مسجد
امیرالمومنینسراب

اقامه نماز میت بر پیکر شاعر ،مداح و خادم حضرات معصومین علیهم السالم
حاج عبداهلل اصلی به امامت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

دیدار جمعی از مدیران و کارکنان کمیته امداد آذربایجان شرقی
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

دیدار امیرسرتیپ رحیم زاده فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی
یاران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

نشست فصلی ائمه جمعه آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه
در استان و استاندار آذربایجان شرقی

دیدار نماینده ولی فقیه در استان با جانبازان سرافراز استان در جشن
میالد حضرت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع)

همزمان با روز جانباز نماینده ولی فقیه در استان با حضور در منزل برخی از
جانبازان با ابالغ سالم رهبر انقالب این روز را به جانبازان عزیز تبریک گفتند
(دیدار با خانواده جانباز  70درصد حاج حسین خرده فروش)

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همزمان با روز درختکاری و آغاز
هفتهمنابعطبیعییکاصلهنهالمیوهدرتفرجگاهعینالیغرسکردند

همزمان با روز جانباز نماینده ولی فقیه در استان با حضور در منزل برخی از
جانبازان با ابالغ سالم رهبر انقالب این روز را به جانبازان عزیز تبریک گفتند
(دیدار با خانواده جانباز70درصد حاج محمدرضا اعتصامی)

همزمان با روز جانباز نماینده ولی فقیه در استان با حضور در منزل برخی از
جانبازان با ابالغ سالم رهبر انقالب این روز را به جانبازان عزیز تبریک گفتند
(دیدار با خانواده جانباز  70درصد حاج علی رضایی)

خصوصیات شیعه
از دیدگاه حضرت علی(ع)

میزخدمت سپاه عاشورا ،شهرداری واداره کل محیط زیست استان در پیش از خطبه های
نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام (ره) تب ریز

خب رنگارآدینهتب ریز:
حجت االســام س ـرائی مس ــئول دفت ــر نمایندگی ولی فقیه در س ــپاه عاشــورا
در ســخن رانی هــای پی ــش از خطب ــه هــای نمازجمعــه این هفتــه تب ریز با اشــاره
بــه ف ـرا رس ــیدن نیمــه شــعبان گفـت :مصادیــق یــاران امــام زمان(ع ــج) در ق ــرآن
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از شــما ،از آیی ــن خــود
ّ
را مــیآورد کــه آنهــا را دوســت دارد و آنــان (نیــز) او را دوســت دارنــد ،در ب رابــر
مؤمنــان متواضــع ،و در ب راب ــر کاف ـران سرســخت و نیرومندنــد؛ آنهــا در راه خ ـدا
جهــاد م یکننــد ،و از س ــرزنش هی ــچ مالمتگ ــری ه راس ــی ندارنــد .ایــن ،فضــل
خداســت کــه بــه ه ــر ک ــس بخواهــد (و شایس ــته ببینــد) م یدهــد؛ و (فضــل)
خـدا وس ــیع ،و خداونــد داناســت.
وی بــا بی ــان روایت ــی از امــام عل ــی(ع) در مــورد خصوصی ــات ش ــیعیان ،گفـت:
ش ــیعیان از نظ ــر امــام عل ــی(ع) دارای 7صفــت کل ــی هس ــتند ،بــه گونــه ای کــه
ه ــر ک ــس ایــن ویژگ ــی هــا را دارا باشــد ،از نظ ــر امی رالمؤمنی ــن(ع) ش ــیعه واقع ــی
محس ــوب م ــی شــود.
حجــت االســام س ـرائی گفـت :اولی ــن ویژگ ــی الزم از نظ ــر امــام عل ــی(ع) ب رای
ش ــیعه بــودن ،در راه والیــت هزینــه ک ــردن اســت؛ البتــه ایــن هزینــه ک ــردن م ــی
توانــد بــه ســه ط ریــق جان ــی ،مال ــی و یــا فرهنگ ــی صــورت گی ــرد کــه حض ــرت
مس ــلم ابــن عقی ــل(ع) ،حض ــرت خدیجــه(س) و علمــاي ش ــيعه را م يتـوان بــه
ت رتی ــب مصـداق هــای بــارز هزینــه ک ــردن جان ــی ،مال ــی و فرهنگی دانس ــت.
وی گفـت :مس ــئولین فرهنگ ــی کشــور بایــد کتــاب هــای بــا موضوع ش ــیعه
شناس ــی را تهی ــه و در اختی ــار مـدارس و دانشــگاه هــا ق ـرار دهنــد تا جـوان های
مــا ب ــی اطــاع از مبان ــی تش ــیع ب ــی اطالع نباشــند.
وی گفـت :دومی ــن ویژگی ش ــیعیان از نظ ــر امام عل ــی(ع) «المتحابون» اســت؛
یعن ــی ب ـرای خاط ــر خـدا بــا هــم دوســت اند.
مس ــئول دفت ــر نمایندگ ــی ول ــی فقی ــه در س ــپاه عاشــورا ســومین ویژگ ــی
ش ــیعیان را جمــع شــدن دور هــم و گفتــن ذک ــر خـدا و اهــل بی ــت(ع) برشــمرد
و گفـت :ش ــیعیان واقع ــی از نظر امی رالمؤمنین(ع) کس ــانی هس ــتند کــه دور هم
جمــع م ــی شـوند تــا ام ــر اهــل بی ــت(ع) را احی ــاء کننــد.
حجــت االســام س ـرائی اضافــه ک ــرد :یک ــی دیگ ــر از نــام هــای روز قیامــت ،روز
حس ــرت اســت و یک ــی از حس ــرت هــای بــزرگ ایــن روز نی ــز ایــن اســت کــه چ را
در جمــع هــای خــود نام ــی از اهــل بی ــت(ع) نب ــرده ایم.
وی در بی ــان ویژگ ــی چهــارم یــک ش ــیعه واقع ــی گف ـت :از نظ ــر امــام اول،
ش ــیعیان کس ــانی هس ــتند کــه وقت ــی عصبانی م ــی شـوند ،ظلم نم ــی کنند،
یعن ــی خشــم خــود را کنت ــرل م ــی کننــد.
وی ویژگ ــی پنجــم یک ش ــیعه واقع ــی را ،اس ـراف کار نب ــودن دانس ــت و گفت:
ش ــیعیان واقع ــی کس ــانی هس ــتند حت ــی در زمــان و مــکان هایی کــه امکانش
وجــود دارد ،اس ـراف کاری نم ــی کنند.
س ـرائی را آزار نرســاندن بــه دیگ ـران را یک ــی دیگ ــر از ویژگی های ش ــیعیان ذکر
ک ــرد و گفـت :ش ــیعیان کس ــانی هس ــتند کــه بــا کس ــانی کــه بــا آن هــا رفیق
هس ــتند ،آزار نمی رســانند.
وی در بی ــان ویژگ ــی هفتــم ش ــیعیان از نظ ــر امــام عل ــی(ع) گفـت :ش ــیعیان
کس ــانی هس ــتند کــه نس ــبت بــه همس ــایه هــای خــود مه ربــان و دوســت
هستند .
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تأمین زیرساخت از احداث مسکن مهم تر است

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
برگرداندن نیت نماز قضا به نماز ادا
سـؤال :اگـر قبـل از نمـاز ظهـر بـه نیت قضـای صبح ،نمـاز را
شـروع کنـد و بعـد از تشـهد رکعـت دوم سـهوا ً برخیـزد و ذکـر
رکعـت سـوم را بگویـد و قبـل از رکـوع بـه یـاد بیاورد کـه نماز
صبـح را نیـت کـرده بـود؛ آیـا مـی توانـد نیـت را به نمـاز ظهر
برگرداند؟
جـواب :برگرداندن نیـت از نماز قضا به نماز ادا صحیح نیسـت
و در فـرض مذکـور باید بنشـیند و سلام نمـاز را بگویـد و بنابر
احتیاط مسـتحب ،پس از سلام ،دو سـجدۀ سـهو انجام دهد.
فهماندن مطلبی به دیگران هنگام نماز
اگـر کلمـهای را با قصـد ذکر بگویـد ،مانند اینکـه بگوید« :اهلل
اکبـر» و موقـع گفتـن آن ،صـدا را بلنـد کنـد تـا مطلبـی را بـه
دیگـری بفهمانـد ،اشـکال نـدارد ولـی چنانچه
بـه قصـد اینکـه مطلبـی را بـه کسـی بفهماند
ذکـری بگویـد؛ اگرچـه قصـد ذکـر هم داشـته
باشـد ،نمـاز باطل میشـود.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  27اسفند ) 1400
آغاز بهرهبرداري از تلگ راف در اي ران ( 1236ش)
درگي ــري شــهيد «س ــيد حس ــن مــدرس» بــا طرفداران س ــردار س ــپه
در مجل ــس شــوراي مل ــي ( 1302ش)
رحلــت فقيــه معظــم آيــت َّ
الل «محمدمظفــري قزوينــي» عالــم
بــزرگ قزويــن ( 1380ش)
وفــات آيــتاهلل رحمانــی؛ عالــم و مــدرس برجســته حــوزه
( 1374ش)
ق رارداد ایجاد  27سیلوی بزرگ در ای ران به امضاء رسید(1353ش)
محمدولــی خــان سپهســاالر رئیــس الــوزراء بــرای بازدیــد اردوی
نظامــی روس وارد قزویــن شــد1294(.ش)
اجــازه تأس ــيس وزارت اقتصــاد مل ــي بــه جــاي وزارت فوائــد عامــه به
تصويب رســيد1308( .ش)
قانــون منــع احتــكار بــه تصويــب مجل ــس شــوراي مل ــي رس ــيد.
( 1320ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  15شعبان ) 1443
والدت امام زمان (عج)
درگذشــت «موس ــي بــن يون ــس» فقي ــه و رياض ــي دان مس ــلمان
( 639ق)
تولــد «ميــرزا م رتضــي خــان فرهنــگ» شــاعر و نويســندهي
اي رانــي( 1301ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  18مارس ) 2022
تولد «ك ريستين ِه بِل» اديب و منتقد برجسته آلماني (1813م)
آغــاز ســلطه اســتعماري اس ــپانيا ب ــر س ــرزمين كلمبي ــا در امريكاي
مركــزي (1510م)
تشــكيل كنفدراســيون ســوئيس متشــكل از ايــاالت گوناگــون
(1815م)
ماالرمِه» اديب معروف ف رانسوي (1842م)
«استفان
تولد
ْ
«ردولف ديزل» مبتكر و مخترع موتور ماشين (1858م)
تولد ُ
امضــاي پيمــان «اويــان» و پايــان اســتعمار ف رانســه در الجزايــر
(1962م)

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز
گفتنــد :خانواده هایی که در شــهرهای جدید اســکان داده
میشــوند ،عموماً از دهک های محروم جامعه هســتند؛ قبل
از احداث مسکن ب رای آنها زیرســاختهای این شهرها را ف راهم
کنید.
آدینه تبریز بــه گزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی
فقیه در آذربایجان شــرقی حضرت حجت االسالم والمسلمین
سید محمدعلی آل هاشم در م راسم آغاز عملیات اج رایی طرح
نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند با بیان اینکه تحقق

وعــده رئیس جمهور در حوزه مســکن موضوعی خوشــحال
کننده است ،گفتند :ساخت مســکن کار ارزشمندی است اما
قبل از احداث مســکن جدید مشکالت خانه های ساخته شده
در شهرهای جدید باید برطرف شود.
امام جمعه تبریز با اشاره به وعده وزیر راه و شهرسازی ب رای
حل مشــکل آزاد راه تبریز  -سهند هم تأکید کردند :در مورد
این اتوبان که توسط یک سرمایه گذار بخش خصوصی احداث
شده است نارضایتی زیاد است که باید ب رای رفع آن تدبیر جدی
صورت گیرد.
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان بــا تأکید بر
اینکه حقوق مردم در اولویت اســت ،گفتند :وزیر مســکن
و شهرســازی وعده کرده است ،دولت طلب سرمایه گذار از
این پروژه را پرداخت کند و مشــکل اخــذ عوارضی از این
آزادراه حل و فصل شــود و مردم این شهر برای تردد از آن
متحمل هزینه نشوند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی مشــارکت بسیج
ســازندگی در احداث مســکن ملی در شــهر جدید سهند را
ارزشــمند توصیف کرده و گفتند :ســپاه عزیز مردم است و در
تمام کارها پیشقدم و پیشگام است.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

بازدید مدیرکل ت ربیت قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم از
موسساتقرآنی
حجــت االســام صــادق عیــدی ،مدیــر کل ت ربیــت قرآنــی
ســازمان دارالق ــرآن الک ریــم از موسس ــات قرآن ــی آذربایجــان ش ــرقی
بازدیــد ک ــرد.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از تب ریــز،
حجــت االســام صــادق عی ــدی ،مدیر کل ت ربی ــت قرآنی ســازمان

دارالقــرآن الک ریــم بــه همــراه حجــت االســام رامیــن خورنــژاد،
رئی ــس اداره امــور قرآن ــی تبلیغــات اســامی آذربایجــان ش ــرقی از
موسس ــات و خانــه هــای ق ران ــی بازدیــد کردنــد.
رئی ــس اداره امــور قرآن ــی تبلیغــات اســامی آذربایجــان ش ــرقی
هــدف از ایــن بازدیدهــا را رصــد و پایــش فعالیت موسس ــات قرآنی
اســتان اعــام ک ــرد و افــزود :فعــال ســازی مجموعه هــا و تثبیت و
ادامــه ط ــرح نورالثقلی ــن از دیگ ــر اهـداف ایــن بازدیدهــا بود.
وی افــزود :حجــت االســام عی ــدی مدی ــر کل ت ربی ــت قرآن ــی
ســازمان دارالقــرآن الک ریــم در ســفر بــه آذربایجــان شــرقی بــا
اســاتید قرآن ــی و شــورای  ۶نف ــره و موسس ــات قرآن ــی جلس ــات
مشــترکی داشــت و همچنی ــن از موسس ــات قرآن ــی شهرســتان
هــای م رنــد ،آذرشــه ر ،گــوگان ،اخ ــی جهــان ،بنــاب ،عجب ش ــیر و
لی ــان ملــکان بازدیــد ک ــرد.
حجــت االســام خورنـژاد نی ــز گفــت :تــاش م ــی کنی ــم ق ــرآن
را بــه خانــه هــا بب ریــم ،بــه طــوری کــه بایــد ه ــر موسس ــه قرآن ــی
بتواننــد در خانــه های شــعباتی داشــته باشــند.

مساجد به فرمان بنیانگذار انقالب اسالمی
به مراکز فرهنگی و تربیتی تبدیل شد

عید نوروز  از منظر احکام و روایات اسالمی
ادامه از صفحه اول

از آن سـجده شـکر بهجا بیاور».
شـاید خوانـدن سـوره قـدر در ایـن نمـاز اشـاره بـه نـزول برکات
و خوانـدن سـورههای نـاس و فلـق اشـاره بـه درخواسـت رفـع انـواع
بدیهـا باشـد.
همچنیـن در روایتـی کـه در کتـاب بحاراالنـوار در مـورد تعالیم
اسلامی در هنـگام شـروع فصـل بهـار آمـده ،یکـی از وظایـف
مسـلمانان ،ذکـر خـدا و یـادآوری روز قیامـت کـه مردههـا زنـده
م یشـوند ،عنـوان شـده اسـت« :اذا جـاء ال ربیع فذکـروا ذک را نشـورا؛
هنگامـی کـه بهـار آمـد پـس یـاد کنیـد قیامـت را».
پیغمبـر اکرم صلـیاهلل علیه و آلـه هم ذکر خداوند متعـال را به
عنـوان یکـی از وظایـف مسـلمانان در عید نـوروز و آغـاز فصل بهار
دانسـته و توصیـه کردهانـد کـه« :عی دهـای خـود را بـا یـاد و ذکـر
عظمـت خداونـد ،زینـت بدهید».تعداد زیـادی از فقهای اسلام هم
بـه پیـروی از حدیثهایـی در رابطه با روز عید ،روزه گرفتن و غسـل
کـردن در عید نوروز را مسـتحب و پسـندیده اعلام کردهاند .از دیگر
اعمـال خوانـدن و تکـرار ذکر «یـا ذالجالل و االک رام» اسـت.
خوانـدن و تکـرار دعـای تحویل سـال هـم از ذک رهای مسـتحب
این ایام اسـت.
درسـت اسـت .برقـرار کـردن ارتبـاط خالصانـه با خالق هسـتی
یکـی از نکتههـای خوبـی اسـت کـه توصیـه شـده اسـت .عالمـه
مجلسـی در کتـاب زاد المعـاد دربـاره دعـای تحویل سـال نوشـته
است:
در وقـت تحویـل سـال و اولیـن لحظههای آغاز سـال نو این
دعـا را بسـیار بخوانیـد« :بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم ،یـا مقلب
القلـوب و االبصـار ،یـا مدبـر الیـل و ال ّنهـار ،یـا محـول الحول و
االحـوالَ ،حـ ّول حالنـا الـی احسـن الحـال ».بناب رایـن بـا توجـه
بـه ایـن گزارش ،دعـای تحویـل سـال در دوره صفویه مرسـوم و
معمـول بوده اسـت.
در عیـن حـال جـدا از اینکـه دعای تحویـل سـال در دوران قبل
از صفویـه بـه چـه شـکلی خوانـده م یشـد ،ایـن نکتـه مهم اسـت
کـه نفـس دعا و خوانـدن قرآن و حتی نمـاز گزاردن هنـگام تحویل
سـال ،نشـان م یدهد که نـوروز با اعتقادات اسلامی ما هم راه شـده
است.
تعـدادی از عالمـان دین هـم معتقدند که عبـارات دعای تحویل
سـال برگرفتـه از عبـارات قرآنـی و یـا احادیـث و روایاتـی اسـت که
در معتبرتریـن منابـع شـیعی ماننـد کتاب التهذیب شـیخ توسـی
نوشـته شـده است.
در جلـد سـوم کتـاب بحاراالنـوار روایتـی بـه نقـل از معلـی بـن
خنیـس ،یکـی از اصحـاب امـام صـادق علیـه السلام ،آمده بـا این
مضمـون کـه معلـی تعریـف کـرده اسـت :یکـی از روزهای نـوروز و

اول فصـل بهـار بـود که به خدمـت امام صـادق علیه السلام رفتم.
آن حضـرت از مـن سـؤال کردند :امروز را م یشناسـی؟ گفتـم :امروز
روزی اسـت کـه مـردم ایـران آن را بـزرگ م یشـمارند و بـه همدیگر
هدیـه م یدهند.
امـام صـادق علیـه السلام فرمودنـد« :ایـن شـیوه برپایـی عید
نـوروز ،ماج رایـی اسـت کـه از مدتهـا پیش انجام م یشـده اسـت.
آیـا م یخواهـی بـرای تو علـت آن را تفسـیر کنم تا بدانـی؟» جواب
دادم:ای آقـای مـن! اگـر از شـما موضوعـی را یـاد بگیریم بـرای من
بهتـر اسـت از اینکـه مردههایـم زنده شـوند.
حضـرت فرمودنـد« :در نوروز بـود که خداوند متعـال از بندههای
خـود پیمـان گرفت کـه او را بپرسـتند و ب رای او شـریک ق رار ندهند
و بـه رسـوالن و حجـج امامان معصوم علیهمالسلام ایمـان بیاورند.
نـوروز ،اولیـن روزی اسـت که خورشـید تابیـده و باد وزیـده و گل در
زمین شـکفته اسـت ،روزی که کشـتی نوح بر کوه جودی نشسـت.
نـوروز ،روزی اسـت کـه خـدا در آن هـزاران نفـر را کـه از تـرس مرگ
فـرار کرده و مـرده بودند ،زنـده کرد.
روزی کـه جب رئیـل بر پیامبر اسلام صلـیاهلل علیـه و آله فرود
آمـد و روزی کـه پیامبـر صلـیاهلل علیـه و آلـه ،امـام علـی علیـه
السلام را بـر دوش گرفـت تـا بتهـای قریـش را از فـراز کعبـه
انداخـت و متالشـی کـرد و روزی کـه حضرت اب راهیم علیه السلام
بتهـای قومش را شکسـت ،روزی کـه پیامبر اکـرم صل یاهلل علیه
و آلـه بـه اصحابـش دسـتور داد تـا با حضـرت امی رالمؤمنیـن امام
علـی علیه السلام بیعـت کردند ،روزی کـه پیامبر اکـرم صل یاهلل
علیـه و آلـه حضـرت علـی علیـه السلام را بـه سـرزمین جنیـان
فرسـتاد تـا از آنهـا بیعت بگیـرد ،روزی که دوباره مـردم با حضرت
علـی علیـه السلام بیعت کردنـد ،روزی کـه آن حضرت بـر خوارج
نهـروان پیروز شـد».
حضـرت کمـی مکـث کـرد و بعـد از آن فرمودنـد« :نـوروزی
نم یآیـد مگـر اینکـه ما توقـع فرج داریـم ،زی را نـوروز از روزهـای ما و
از روزیهـای شـیعیان ماسـت».
شـبیه ایـن روایـت در کتـاب مهـذب هـم نوشـته شـده اسـت.
شـیخ احمـد بن فهد حلـی از امام صـادق علیه السلام روایت کرده
کـه آن حضـرت فرمودنـد« :نـوروز ،روزی اسـت که قائم مـا اهلبیت
علیهمالسلام ،صاحـب امـر خالفـت ،در آن روز قیـام م یکنـد و
خداونـد او را بـر دجـال پیـروز م یگردانـد.
آن حضـرت ،دجـال را در کوفـه بـه دار م یآویـزد .هیـچ نـوروزی
نم یآیـد ،مگـر اینکـه مـا ،در آن روز انتظـار فـرج داریم ،زی را نـوروز ،از
روزهـای ماسـت کـه ای رانیـان آن روز را حفـظ کردند».
منب ع:
 نوروز از اسـطوره تا تاریخ  -مهرداد بهار  -انتشـارات بهار  -سـال1398

خبرنــگار آدینه تبریز:
محمــد هــادی نیــا ،مســئول دبیرخانــه کانــون هــای
فرهنگــی هنــری مســاجد آذربایجــان شــرقی ،پیــش از
خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه تبریــز گفــت:
بعــد از انقــاب اســامی ایــران مســاجد بــه فرمــان
بنیانگــذار انقــاب اســامی بــه مراکــز فرهنگــی و
تربیتــی تبدیــل شــد.
وی افــزود :در ســال  1371رهبــر فرزانــه انقــاب
اســامی خطــاب فرمودنــد کــه در مقابــل تهاجــم
فرهنگــی فعالیــت هــای موثــری انجــام شــود.
مســئول دبیرخانــه کانــون هــای فرهنگــی هنــری
مســاجد اســتان افــزود :شــوراهای عالــی فرهنگــی
دســتگاه هــای فرهنگــی را موظــف کــرد کــه در کنــار
مســاجد فعالیــت هــای فرهنگــی را ســامان دهــی
کنــد.
هــادی نیــا خاطرنشــان کــرد :نتیجــه ایــن تاکیــدات
تشــکیل کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد مــی
باشــد.
وی اضافــه کــرد :مــا افتخارداریــم نزدیــک بــه 1425
کانــون فرهنگ ــی هن ــری در کشــور تجهی ــز و راه انــدازی
شــده اســت.
هــادی نیــا همچنیــن از فعالیــت  260کتابخانــه و
قرائتخانــه مخــزن دار تحــت پوشــش کانــون مســاجد
در اســتان خبــر داد و گفــت :نزدیــک بــه 13000
صندلــی کتابخانــه در اختیــار مســاجد قــرار گرفتــه
اســت.
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