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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
مدیر مخابرات منطقه گلستان:

فعالیت های مخابرات گلستان در
مسیر توسعه دولت الکترونیک است

غالمعلی شهمرادی ،به تشریح برخی فعالیت های این شرکت
پرداخت و اظهار کرد :حدود  ۵۰۰تکنولوژی  ۳Gو  ۴Gبرای توسعه
همراه اول در گلستان نصب و راه اندازی شد که دقیقا در راستای
توسعه دولت الکترونیک است.وی توسعه زیر ساخت اینترنت
همراه را از شاخصه های مهم توسعه خدمات الکترونیک در دنیا
برشمرد و گفت :اکنون بخش های زیادی از گلستان دارای سرویس
اینترنت همراه است و این خدمات در شرایطی توسعه پیدا کرده که
کشور با مشکالت مالی رو به رو است.شهمرادی با بیان این که
مخابرات خانواده عیالواری است و در گلستان بیش از هزار و ۳۰۰
نیرو در بخش های مختلف فعالیت می کنند ،افزود :از نظر درآمدی
مشکالتی داریم که نمونه آن تلفن ثابت است که ضرر می دهد زیرا
هزینه نگهداری آن هشت هزار و  ۶۰۰تومان است ولی در روستاها
به طور میانگین برای هر خط چهار هزار تومان و در شهر پنج هزار
و  ۲۰۰تومان درآمد داریم.وی ادامه داد :تنها درآمد ما همراه اول
است که در جیب استان نمی رود و سالیانه مبلغی را به حساب ما
واریز می کنند.درآمدهای مخابرات با هزینه ها سربه سر است.وی
اضافه کرد :درآمدهای ما با هزینه ها تقریبا سر به سر است با این حال
کارهای توسعه ای در حال انجام است و فناوری های جدید را هم
وارد استان کردیم.مدیر مخابرات منطقه گلستان با بیان این که الزامی
برای ارائه خدمات جدید به مشترکین وجود ندارد ،گفت :در راستای
ارائه سرویس بهتر به مشترکین ،بخش هایی از شبکه در گرگان و گنبد
را به فناوری  FTTHمجهز کرده ایم.وی در پاسخ به این سوال که
چرا این سرویس به شهروندان پیشنهاد می شود ولی امکان ارائه به
موقع آن وجود ندارد؟ افزود :در حال حاضر امکان ارائه این خدمات
به همه متقاضیان وجود ندارد یا زمان بر است به همین دلیل اصال
تایید نمی کنیم که همکاران ما بدون بررسی شرایط به مشتریان وعده
دهند و ما توان ارائه خدمات نداشته باشیم.شهمرادی درباره گالیه
شرکت هایی خصوصی که می گویند مخابرات انحصاری شده و
اجازه ورود بخش خصوصی نمی دهد ،گفت :شرکت های دیگر هم
از زیر ساخت مخابرات بهره می برند و خدمات می دهند و سرویس
می فروشند االن هم برخی از آن ها اجازه ایجاد شبکه دارند ولی چون
صرفه اقتصادی برای آن ها ندارد ورود پیدا نمی کنند.

فرماندار تبریز:

اشتغال ،اصلی ترین دغدغه مسئولین است

تبریز – اسد فالح :جلسه کارگروه اشتغال شهرستان تبریز با موضوع
بررسی وضعیت جذبی تسهیالت اشتغال پایدار روستایی ،فراگیر و
اشتغال خانگی به ریاست فرماندار تبریز برگزار شد .به گزارش خبرنگار
ما در تبریز ،فرماندار تبریز با اشاره به درصد جذب تسهیالت فراگیر در
شهرستان گفت :بایستی تالش شود تا برش شهرستانی جهت جذب
تسهیالت اشتغال محقق گردد .علیار راستگو افزود :اساس اشتغال
روستایی در حوزه کشاورزی است که باید با حمایت از این حوزه شاهد
اشتغالزایی در مناطق روستایی باشیم .وی ادامه داد :در زمینه کشاورزی
با سرمایه کم ،ایجاد شغل راحت تر از دیگر حوزه هاست .وی از دستگاه
های اجرایی عضو کارگروه خواست تا جدیت و پیگیری بیشتری در روند
پرونده های ارجاع شده با بانک های عامل داشته باشند .وی بانک های
عامل را مکلف کرد تا نسبت به اعالم پرونده های انصرافی یا راکد به
دبیرخانه کارگروه ( اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ) سریعا
اقدام تا جایگزین برای آنها معرفی شود.
عشایر ،انسانهای بی ادعا و پرتالش در عرصه تولید و کارآفرینی هستند
فرماندار تبریز به همراه فرمانده بسیج عشایر استان و بخشدار مرکزی با
حضور در منطقه ییالقی شاهبالغی ،با عشایر این منطقه دیدار و مسائل
و مشکالت آنها را مورد بررسی قرار داد .علیارراستگو در این دیدار با
اشاره به دشواری ها و سختی های زندگی عشایری گفت :به فرموده امام
راحل ،عشایر ذخایر انقالب هستند و مسئوالن وظیفه دارند تا حد توان
در صدد رفع مشکالت آنان برآمده و مسیر را برای تولید ،زندگی و اشتغال
آنها فراهم نمایند .وی عشایر را انسانهای بی ادعا و پرتالش در عرصه
تولید و کارآفرینی توصیف کرد و افزود :این قشر از جامعه بدون هیچ
اعتبار دولتی ،بخشی از نیازهای اساسی و امنیت غذایی شهروندان را
تامین می کنند .در ادامه فرماندار تبریز اظهار داشت :تخصیص اعتبارات
دولتی برای اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای فاقد دهیاری و
مناطق عشایری از برکات انقالب اسالمی است و توجه به مناطق محروم
از دغدغه های مسئولین نظام می باشد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

فعالیت های مخابرات گلستان در مسیر
توسعه دولت الکترونیک است

غالمعلی شهمرادی ،به تشریح برخی فعالیت های این شرکت پرداخت
و اظهار کرد :حدود  ۵۰۰تکنولوژی  ۳Gو  ۴Gبرای توسعه همراه اول
در گلستان نصب و راه اندازی شد که دقیقا در راستای توسعه دولت
الکترونیک است.وی توسعه زیر ساخت اینترنت همراه را از شاخصه های
مهم توسعه خدمات الکترونیک در دنیا برشمرد و گفت :اکنون بخش
های زیادی از گلستان دارای سرویس اینترنت همراه است و این خدمات
در شرایطی توسعه پیدا کرده که کشور با مشکالت مالی رو به رو است.
شهمرادی با بیان این که مخابرات خانواده عیالواری است و در گلستان
بیش از هزار و  ۳۰۰نیرو در بخش های مختلف فعالیت می کنند ،افزود:
از نظر درآمدی مشکالتی داریم که نمونه آن تلفن ثابت است که ضرر
می دهد زیرا هزینه نگهداری آن هشت هزار و  ۶۰۰تومان است ولی در
روستاها به طور میانگین برای هر خط چهار هزار تومان و در شهر پنج
هزار و  ۲۰۰تومان درآمد داریم.وی ادامه داد :تنها درآمد ما همراه اول
است که در جیب استان نمی رود و سالیانه مبلغی را به حساب ما واریز
می کنند.درآمدهای مخابرات با هزینه ها سربه سر است.وی اضافه کرد:
درآمدهای ما با هزینه ها تقریبا سر به سر است با این حال کارهای توسعه
ای در حال انجام است و فناوری های جدید را هم وارد استان کردیم.
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اجرای طرح بصیرت عاشورایی در  ۴۴بقعه قم
مدیرکل اوقاف استان قم گفت:
طرح بصیرت عاشورایی با همکاری
 ۸۰نفر از مبلغان سازمان اوقاف در
 ۴۴بقعه متبرکه استان قم اجرایی
میشود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان قم،
حجتاالسالم والمسلمین سید
اسماعیل حسینی مقدم ظهر امروز
در نشست خبری طرح بصیرت
عاشورایی سال  ۱۳۹۷و در جمع
اهالی رسانه با اشاره به طرحهای
سازمان اوقاف که با محوریت
بقاع متبرکه اجرایی میشوند اظهار
کرد :طرح بصیرت عاشورایی نیز
به مناسبت فرا رسیدن ماههای
محرم و صفر و با حضور  ۸۰نفر از
روحانیون مبلغ سازمان اوقاف در
 ۴۴بقعه استان قم اجرا خواهد شد.
وی افزود :هدف از اجرای این طرح،
پاس داشتن فرهنگ عاشورا و اجرای
امینانه نیات واقفان خیراندیشی
است که اموال خود را با هدف اقامه

عزای حسینی وقف کردهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
قم با بیان اینکه ستادی در این اداره
کل به منظور هماهنگی فعالیتهای
اوقاف در اجرای طرح بصیرت
عاشورایی تشکیل شده است گفت:
این طرح شامل چندین ویژه برنامه
است که در روزهای مختلف دهه
اول ماه محرم اجرایی میشوند.
حسینی مقدم خاطرنشان کرد:
مراسم «شیرخوارگان حسینی» هم

نگاهی به فعالیتهای قرآنی
مؤسسه نورالهدی گلستان
مدیر مؤسسه نور الهدی گلستان از برگزاری کالسهای روخوانی و روانخوانی،
صوتولحن،احکام،شرحنهجالبالغه،تدبردرقرآنطیفصلتابستانخبرداد.
نگاهیبرفعالیتهایقرآنیمؤسسهنورالهدیگلستانربابهبیگممیرحسینی،مدیر
مؤسسهنورالهدیگلستانضمنبیاناینمطلببهايكناگفت:اینمؤسسهمجوز
خودرادرسال ۹۴ازسازماندارالقرآنالکریمسازمانتبلیغاتاسالمیاخذکرده
اما از سال  ۹۱فعالیت خود را آغاز کرده است.
میرحسینی ادامه داد :در فصل تابستان کالسهای روخوانی و روانخوانی،
صوت و لحن ،احکام ،شرح نهجالبالغه ،تدبر در قرآن در این مؤسسه برگزار
شد .در حال حاضر  ۱۰۰قرآنآموز و پنج مربی در مؤسسه حضور دارند،
همچنین بهمناسبتهای مذهبی ،مراسم ویژه در مؤسسه برگزار میشود .وی
حمایت مسئوالن از مؤسسات قرآنی را خواستار شد و افزود :ما درصدد
هستیم که از استادان خوب برای کالسها استفاده و حتی دورههای تربیت
مربی برگزار کنیم که این کار مستلزم هزینه است و به دلیل مشکالت مالی
نمیتوانیم از اساتید خوب بهرهمند شویم.

در اولین جمعه ماه محرم به میزبانی
آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع)
شهر قم و امامزاده ابراهیم(ع) شهر
دستجرد برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
قم با بیان اینکه دیگر برنامه طرح
بصیرت عاشورایی ،همایش بزرگ
«احلی من العسل» خواهد بود
گفت :این همایش ویژه نوجوانان
و جوانان است و آستان مقدس
امامزادگان جعفر شهید(ع) و

احمد(ع) میزبان آن هستند.
حسینی مقدم با اشاره به اقامه نماز
جماعت ظهر و عصر تاسوعا و
عاشورای حسینی در همه بقاع
متبرکه استان قم عنوان کرد :این
برنامه به یاد آخرین نمازی است که
امام حسین(ع) و اصحاب باوفایش
در هنگامه جنگ اقامه کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
قم افزود :قرار است در قالب طرح
بصیرت عاشورایی ۹ ،خیمه معرفت
با غرفههای متنوع در جوار بقاع
متبرکه شاخص استان قم برپا شود
و روحانیون مبلغ سازمان اوقاف به
ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به
بازدیدکنندگان بپردازند.
حسینی مقدم از اجرای مراسم تعزیه
سنتی در برخی نقاط استان خبر داد و
خاطرنشانکرد:برپاییمجموعههای
نمایشگاهی با موضوع محرم ،عفاف
و حجاب و اندیشه حسینی ،از دیگر
برنامههایطرحبصیرتعاشوراییبه
شمارمیروند.

کمک دو میلیارد تومانی خیرین
استان البرزی برای بازسازی
حرم حضرت زینب (س)
رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی گفت:
بازسازی حرم حضرت زینب (س) با دو میلیارد تومان کمک از سوی
خیرین البرزی همراه شده است .محمدجوادکولیوندشامگاهچهارشنبهدرآئین
«محبت محرم» که به همت ستاد عتبات عالیات و با حضور مسئولین استانی و
خیرینوخانوادههایشهدادرتاالرشهیداننژادفالحبرگزارشد،گفت:اینبرنامه
بهمنظورارتقایاعتقاداتمذهبیوعزاداریحسینیبرگزارشدهاست.ویبااشاره
به بازسازی حرم حضرت زینب (س) افزود :مسؤوالن استانی در حوزه اصناف،
صنایع و بانوان ما را از کمکهای نقدی خود بهرهمند کردهاند که این قبیل نذورات
صرف بازسازی حرم حضرت زینب (س) خواهد شد .نماینده مردم کرج با
اشاره به حجم باالی جمعآوری این کمکها در چند ماه گشته ،خاطرنشان
کرد :مکاتباتی با مراکز استان انجام شده است که در این میان خیرین در
شهرکهای صنعتی نیز اقدامات گسترده و قابل قبولی داشتهاند.

افتتاح مرکز فرهنگی ،آموزشی و بصیرتافزایی الغدیر در قم

به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع
 ،مرکز فرهنگی آموزشی و بصیرت
افزایی الغدیر سازمان عقیدتی سیاسی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
با حضور حجتاالسالموالمسلمین
محمدحسین قندهاری رئیس سازمان
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع ،سردار
قاسمتقیزادهجانشینوزیردفاع،سردار
ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و
تبلیغات دفاعی و همچنین سخنگوی
ارشد نیروهای مسلح ،حجتاالسال م
والمسلمین اکبری مسئول نمایندگی
ولیفقیهدرسپاهقم،معاونینوزیردفاع،
معاونینسازمانعقیدتیسیاسیوزارت
دفاع و جمعی از مسئوالن و فرماندهان
افتتاحشد.
مرکز فرهنگی آموزشی و بصیرت
افزایی الغدیر با هدف بهرهمندی بیشتر
دانشپژوهان از فیوضات حرم مطهر،
ارتقاء معنویت و باورهای دینی و
مذهبیکارکنان،تقویتفضائلاخالقی
 ،افزایش سطح آگاهی و معرفت دینی
و بصیرت افزایی کارکنان و استفاده از
محضر اساتید توانمند و برجسته قم راه
اندازی شده است.
همچنین برگزاری دورههای آموزشی،
برگزاری دورههای بصیرت افزایی،
برگزاریجلساتبصیرتیدرقالبهای
اخالق و سبک زندگی اسالمی،
احکام ،سیره شهدا ،آشنایی با فرقههای
انحرافی ،تفسیر قرآن کریم ،تحلیل
سیاسی،نشاط در دین ،طب اسالمی و
تغذیه،حلقههایمعرفتی،مشاورههای
دینی و تربیتی و اخالقی از دیگر اهداف
راه اندازی مرکز فرهنگی ،آموزشی و
بصیرتافزاییالغدیراست.
دیدار با مراجع و علمای دینی ،حرم
شناسی و زیارت حرم مطهر ،حضور
در نماز جماعتهای حرم مطهر و
حضور در مسجد مقدس جمکران،
گلزار شهدا و دیگر اماکن مذهبی و
دینیازدیگرفعالیتهایفرهنگیمرکز
الغدیراست.

* دشمن به دنبال گسستن
ت
پایه های خانواده اس 

حجت االسالم والمسلمین محمد

حسینقندهاریرئیسسازمانعقیدتی
سیاسیوزارتدفاعدراینمراسماظهار
داشت :توجه و استحکام بنیان خانواده
از سیاست های اصلی و مهم عقیدتی
سیاسینیروهایمسلحاست.
وی با اشاره به اهمیت تحکیم بنیان
خانواده در فعالیت های فرهنگی و
آموزشی وزارت دفاع افزود :در آسیب
شناسی که از سال های قبل در وزارت
دفاعانجامدادیممشخصشدبیشترین
تکیه و توطئه افکنی های دشمنان در
حوزه خانه و خانواده بوده است ،چون
دشمنان با استفاده از قدرت رسانه های
گروهیوپیادهنظامکثیفخوددرداخل
کشور سعی در از هم گسستن پایه های
اخالقی و اجتماعی خانواده ها دارند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت
دفاعوپشتیبانینیروهایمسلحباتاکید
بر اهمیت برگزاری دوره های بصیرت
افزایی در وزارت دفاع تصریح کرد :در
راستای پویایی و تقویت بنیان خانواده،
دوره های بصیرت افزایی مستمرا در
وزارت دفاع برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین قندهاری
خاطرنشان کرد :آسیب شناسی های
صورت گرفته در وزارت دفاع بر مبنای
تجربیات و ارزیابی مبادی تخصصی،
ارزیابی وزارتخانه و ارزیابی های
بخش های مشاوره قرآنی و خانوادگی
بوده است ،لذا برنامه ریزی ما برای
بهبود آسیب های شناسایی شده
صورت گرفته است و با ارزیابی های
انجام شده سه آسیب اولویت دار
شناسایی شده است.
وی با اشاره به دقت نظر بسیار باالی
سازمانعقیدتیوسیاسیوزارتدفاعدر
بهبود آسیب های موجود ادامه داد :برای
شناسایی دقیق آسیب های احتمالی،
 10صنفجداگانهدروزارتخانهتشکیل
شده تا آسیب های موجود در بخش
های مختلف را به صورت دقیق و جامع
دنبالوپیگیریکند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت
دفاعوپشتیبانینیروهایمسلحباتاکید
بر اهمیت مراکز فرهنگی آموزشی و
بصیرت افزایی عنوان کرد :وزیر دفاع در
زمینهمباحثفرهنگیوآموزشیتوجهو

مطالباتجدیداردکهمسئلهایارزنده
و مهم است.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد :در
شهر مشهد مقدس در زمینه سرمایه
گذاری برای امور فرهنگی و آموزشی،
در حال احداث و بهره برداری یک مرکز
هستیم و در بسیاری از شهرها و استان
هایمرزینیزمراکزبصیرتیوآموزشی
دایرومشغولفعالیتاست.
حجت االسالم والمسلمین قندهاری
قندهاری با بیان برخی از فعالیت های
فرهنگی ،آموزشی و بصیرت افزایی
انجام شده در استان قم ابراز کرد :در
سال های گذشته ده ها هزار نفر در
مرکز فرهنگی ،آموزشی و بصیرت
افزایی الغدیر مشمول خدمات
فرهنگی و آموزشی شده اند و افتتاح
مرکز جدید الغدیر می تواند ثمرات
مثبت تری در زمینه مباحث آموزشی
و فرهنگی داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیت های قابل توجه
مرکز الغدیر تاکید کرد :با تاکید وزیر
دفاع در سال  20 ،98هزار نفر از
کارکنان وزارت دفاع زیرپوشش مرکز
فرهنگی آموزشی و بصیرت افزایی
الغدیر قرار می گیرند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت
دفاعوپشتیبانینیروهایمسلحساخت
مراکز فرهنگی ،آموزشی و بصیرت
افزایی در شیراز و مشهد مقدس را مورد
توجه قرار داد و خاطرنشان کرد :مراحل
ساخت سه مرکز فرهنگی آموزشی و
بصیرتافزاییازسالگذشتهدرسهشهر
قم ،مشهد و شیراز آغاز شده که امروز
شاهد افتتاح مرکز بصیرتی قم هستیم و
در آینده نزدیک نیز شاهد بهره برداری از
مرکزفرهنگی،آموزشیوبصیرتافزایی
در مشهد و شیراز خواهیم بود.
حجت االسالم والمسلمین قندهاری
بیان کرد :در حوزه خانواده بالغ بر 65
درصد از خانواده ها و در حوزه کارکنان
نیز بیش از  60هزار نفر از کارکنان
وزارت دفاع زیرپوشش خدمات
فرهنگی ،آموزشی و بصیرت افزایی
قرار گرفته اند و وزیر محترم دفاع
بحمدالله از احداث مراکز فرهنگی و
آموزشی در شهرهای مختلف کشور

استقبال و حمایت می کند.
دشمنان از قدرت بازدارندگی ایران
واهمهدارند
سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی زاده
جانشین وزیر دفاع نیز با نگاهی گذرا به
مباحث انقالب اسالمی اظهار داشت:
آمریکا بالغ بر یک سوم بودجه ایران در
پیش از انقالب اسالمی را با به کارگیری
مزدوران داخلی در اختیار خود قرار داده
بود و با دالر ارزان قیمت نفت ایران را
خریداری وآنراباقیمتیباالتربهکشور
ژاپنمیفروختند.
وی با اشاره به وابستگی های شدید ایران
در صنایع دفاعی به خارج در دوران
پهلوی افزود :فروش سالح به ایران
یکی از راه های نفوذ و چیرگی آمریکا
در دوران پهلوی بود و قبل از پیروزی
انقالب اسالمی ایران از نظر خودکفایی
صنایع دفاعی توفیق خاصی نداشت و
درتماماموروصنایعنیازمندکشورهای
غربی و به ویژه آمریکا بود.
جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه در
ابتدای هشت سال دفاع مقدس خیلی
از نیازمندی های رزم زمینی را نداشتیم
و بیشترین تجهیزات خریداری شده
عمدتا راداری دور برد و هواپیماهای
جنگنده و هلی کوپتر بود و در حوزه
پدافند هوایی هیچ تجهیزاتی نداشتیم
و با پیروزی انقالب اسالمی تمام نفوذ
و امتیازات آمریکا در ایران از بین رفت
و همین مسئله نیز سبب می شود کینه
توزانه دشمنی عمیق خود با انقالب
اسالمی را ادامه دهند.
جانشینوزیردفاعبااشارهبهدفاعجانانه
ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت
ساله دشمنان به کشورمان و برخی از
تجربههایمثبتجنگتحمیلیعنوان
کرد :در جنگ تحمیلی این حقیقت
نمایان شد که کشورهای سرمایه دار
غرب و شرق با مکیدن منابع طبیعی
کشورهای دیگر مانند ذخایر نفت و
گاز در صنایع نظامی و تکنولوژی های
مختلف پیشرفت های فراوانی کرده
بودند و از همین رو نیز کشور در دوران
جنگ بهایننتیجهرسیدکهبایدبهسراغ
نقاطضعفدشمنبرود.
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پيشنهاد مدیر حوزه علمیه استان بوشهر:

موزه روحانیت استان بوشهر
تاسیس شود

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر پیشنهاد تاسیس موزه آثار روحانیت
استان را مطرح کرد و گفت :می توان با جمع آوری آثار روحانیت استان
موزه ای را تحت عنوان موزه روحانیت استان در کنار قبر مطهر شهید
عاشوری تاسیس کرد.
حجت االسالم رضا خدری امام جمعه چغادک ،شامگاه پنجشنبه در
مراسم چهلمین سالگرد شهادت حجت االسالم شهید ابوتراب عاشوری
در مسجد ولی عصر(عج) شهر چغادک با تسلیت ایام سوگواری امام
حسین(ع) و گرامیداشت سالگرد شهادت شهید عاشوری گفت:
این شهید پرچمدار انقالب اسالمی در استان است که نقش بزرگی
در بیداری و قیام مردم داشته است و ایثارگری و مبارزه با طاغوت و
تالش برای دفاع از اسالم ناب ،نشانه پیوند عمیق فکری و عملی شهید
عاشوری با مکتب سرخ سیدالشهداء است و بی حکمت نیست که در
ایام عاشورا نیز به شهادت می رسد.
مدیر حوزه علمیه استان بوشهر در ادامه پیشنهاد تاسیس موزه آثار
روحانیت استان را مطرح کرد و گفت :می توان با جمع آوری آثار
روحانیت استان موزه ای را تحت عنوان موزه روحانیت استان در کنار
قبر مطهر شهید عاشوری تاسیس کرد.
وی با تقدیر از حجت االسالم والمسلمین صفایی بوشهری نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه بوشهر به جهت نامگذاری فرودگاه بوشهر
به نام شهید عاشوری اظهار داشت :خواسته مردم چغادک این است
که این موزه روحانیت در این شهر و در کنار قبر مطهر شهید عاشوری
تاسیس شود چراکه این مردم خاطرات زیادی را با روحانیت و به ویژه
این شهید دارند.
حجت االسالم خدری همیچنین پیشنهاد برگزاری کنگره ای به نام شهید
ابوتراب عاشوری را مطرح کرد و ابراز داشت :با توجه به اینکه در آستانه
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم و دشمن برنامه ریزی
دقیقی را برای کمرنگ کردن ارزش های انقالب انجام داده نیاز است
با الگوگیری از رشادت ها و استقامت شهید عاشوری کنگره باشکوهی
تحت عنوان کنگره شهید عاشوری برگزار شود.
امام جمعه چغادک در ادامه فرازهایی از بیانات امام خمینی(ره) را
پیرامون نقش روحانیت و شهادت و ایثارگری آنان بیان کرد.

