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تماس با مادرباره ما�ا�گاه اطالع رسانی د�ار میرزا جستجو...

عضو�تفرهنگیسیاسیاقتصادیاجتماعیگیالن�ادداشتخبرخانه پیوندستان

کد مطلب : 36192تاريخ انتشار : ١ آذر ١٣٩٢ - ١٧:٠٩

قربانیدیارمیرزاانرژی ھسته ایموضوعات مرتبط :

آ�ت الله قربانی در نماز جمعه مطرح کرد :

ملت ایران �اسخ دهنده اصلی مذاکرات هسته ای هستند

به گزارش �ا�گاه اطالع رسانی د�ارمیرزا آ�ت الله زین العابدین قربانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهر با

اشاره به واقعه کربال و عاشورای حسینی، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) نشانه

بصیرت ملت ایران دارد که در مقابل ظلم همواره ا�ستاده هستند.

وی به بارندگی ها شد�د و سیل اخیر در بعضی از شهرستان ها استان اشاره کرد و

گفت: مسئوالن با�د سعی کنند هر چه سریع تر مشکالت مردم سیل زده را رفع

کنند.

آ�ت الله قربانی با اشاره به انفجار اخیر در سفارت ایران در بیروت، تصریح کرد:

در این حادثه حجت االسالم انصاری که �کی از خدمت گزار به نظام اسالمی بود

به مقام رفیع شهادت دست �افت.

امام جمعه رشت تاکیدکرد: شهید انصاری به مدت ۱۰ سال، مدیرکل ارشاد گیالن

و فردی مدیر و مدبر بود که در همه مسئولیت ها را با موفقیت سپری کرد.

وی با اشاره به ا�نکه ایران با همکاری سور�ه و لبنان به دنبال ر�شه کنی

ترور�ست ها در سور�ه است، خاطرنشان کرد: این حرکت ترور�ستی لبنان نوعی

انتقام از جمهوری اسالمی بود.

نما�نده ولی فقیه در گیالن افزود: همان طور که ر�شه خوارج در اسالم کنده شد، ر�شه ترور�ست ها، وهابی ها و تکویری ها

نیز با�د از اسالم کنده شود.

اسرائیل و دشمنان انقالب نمی خواهند مذاکرات به نتیجه مناسب برسد

آ�ت الله قربانی با اشاره به مذاکرات هسته ای ۵ ۱ با تیم مذاکره کننده ایران در ژنو، بیان کرد: اسرائیل و دشمنان انقالب

نمی خواهند مذاکرات به نتیجه مناسب برسد.

وی با بیان ا�نکه کشورهای غربی با�د به صداقت ملت ایران �اسخ مناسب دهند، اظهار کرد: اگر کشورهای غربی در

مذاکرات هسته ای صرفًا به دنبال منافع خود باشند، جمهوری اسالمی نیز می تواند صرفًا با اتکا و توانایی های خو�ش

بسیاری از مشکالت خود را برطرف کند.

امام جمعه رشت با اشاره به سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین و هفته بسیج، تاکید کرد: بسیج امروز در برابر قدرت های

اهر�منی داخلی و خارجی مانند کوه ا�ستاده است.

۶۰۰ هزار نیروی بسیج سوری به ارتش سور�ه کمک می کنند

وی تصریح کرد: سور�ه به این دلیل توانسته است در مقابل ترور�ست ها مقاومت کند که شجره طیبه بسیج را الگوی خود

قرار داده است.

آ�ت الله قربانی با بیان ا�نکه هم اکنون در سور�ه ۶۰۰ هزار نیروی بسیجی سوری وجود دارد که ارتش سور�ه کمک

می کنند، گفت: بسیج �شتوانه انقالب و فدایی رهبر است.

نما�نده ولی فقیه در گیالن با اشاره به ا�نکه دشمنان بدانند بسیج امروز آماده تر از هر روز د�گری است، خاطرنشان کرد:

با�د با اند�شه و آرمان شهدا به دنبال برطرف کردن مشکالت کشور باشیم./تسنیم

مطالب مرتبط

گزارش تصویری نماز جمعه تهران و تشییع جنازه رایزن فرهنگی

«سگ هار نجس منطقه» را بیشتر بشناسید +تصاویر

اخبار ویژه

به گزارش د�ارمیرزا:

«سگ هار نجس منطقه» را بیشتر
بشناسید +تصاویر

کوچکی نژاد خطاب به نما�نده
محترم ولی فقیه دراستان:

اجازه ندهید ازحماسه سازان ۸دی
گیالن انتقام بگیرند!!!

کدام خواننده سرود تیم ملی
فوتبال ایران در جام جهانی برزیل

را می خواند؟

آخرین اخبار

انتقاد تند و تیز الف از تملقات
مقام دولتی درباره عجیب �ک 

رهبری

ش برای کارمندان دارای خبر خو
حق بیمه معوق

نما�نده رشت:بسیج نماد ا�ثار و
اخالص و فداکاری و عشق به اسالم

است

صفحه اول روزنامه های شنبه ۲ آذر
۹۲

منطقه» را بیشتر «سگ هار نجس 
بشناسید +تصاویر

اجازه ندهید ازحماسه سازان ۸دی
گیالن انتقام بگیرند!!!

عکس دردسرساز ستاره جد�د
پرسپولیس با �ک دختر+عکس

اقتدای �سر به �در در نماز جمعه
تهران + عکس

بازتاب جهانی حبس �ک باز�کن در
استقالل! (عکس)
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نظرات

نظری ثبت نشده است شما می توانید اولین نفر باشید

نام (ضروری)

پست الکترونیک (منتشر نخواھد شد) (ضروری)

وبسایت

متن

کد امنیتی

*

ثبت

مبتذل در سینمای فیلم  تصاویر 
ایران!

قنادی باز�گر پیشکسوت افتتاح 
سینما + عکس

عکس پورشه عنکبوتی

عکس استقاللی ها در عروسی

ملی کدام خواننده سرود تیم 
فوتبال ایران در جام جهانی برزیل را

می خواند؟

اهالی د�ارمیرزا خودشان را برای
ماده کنند سیل آ

�اسخ علی مطهری به مصلحی :با
این اطالعات فقهی چگونه وزیر

اطالعات شد�د؟

فرھنگیسیاسیاقتصادیاجتماعیگیالنیادداشتخبرخانه

کلیه حقوق محفوظ است. استفاده از مطالب با درج پیوند به مطلب بالمانع است. 
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