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ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی


/ ۱۱ﺗﯿﺮ۱۳۹۸ /

در اﺣﮑﺎم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﮐﻞ ﻗﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛

اﻧﺘﺼﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ورﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ
اﻟﺤﺎﻗﺎت
آﻟﺒﻮم ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭼﺎپ

|

PDF


ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﺣﮑﺎم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ِﺳﻤﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ
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ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ِﺳﻤﺖ »ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ« ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺗﻼش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﺨﺒﮕﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
از زﺣﻤﺎت و ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻣﯿﺮ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم.
ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای
ّ
 ۱۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﺎﺳﺪار ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ّ
ﮐﻞ ﺳﭙﺎه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه در ﺑﺴﯿﺞ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ِﺳﻤﺖ »رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻋﺘﻼی ﺑﺴﯿﺞ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﮔﺴﺘﺮش،
ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺞ اﻗﺸﺎر در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻫﻢاﻓﺰا ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﭙﺎه و ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
از ﺗﻼﺷﻬﺎی ارزﻧﺪه و ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﺎﺳﺪار ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﯿﺐﭘﺮور در دوره ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای
ّ
 ۱۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸

ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ

ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ؛ ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺟﻬﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ،از ﻗﺴﻤﺖ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺘﺎء ﯾﺎ ارﺳﺎل ﺳﻮال ﺷﺮﻋﯽ ،از ﻗﺴﻤﺖ ارﺳﺎل ﺳﻮال ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ،از ﻗﺴﻤﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از ﻓﺮم زﯾﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﻧﻈﺮات در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ارﺳﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ.
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ﻧﺎم:
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
* ﻣﺘﻦ:
ﻣﺘﻦ

۰ / ۷۰۰
* ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ:
ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ


ارﺳﺎل

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﺧﺒﺎر ؛ اﻧﺘﺼﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ارﺗﺶ
/ ۳۰ﻣﺮداد۱۳۹۶ /
اﺧﺒﺎر ؛ اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ،دﺑﯿﺮ و اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
/ ۲۳ﻣﺮداد۱۳۹۶ /
ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ
اﺧﺒﺎر ؛ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ
ِ
/ ۱۲ﻣﺮداد۱۳۹۶ /

اﺧﺒﺎر ؛ دﯾﺪار رﺋﯿﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
/ ۱۲ﺗﯿﺮ۱۳۹۶ /
اﺧﺒﺎر ؛ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ
/ ۵ﺗﯿﺮ۱۳۹۶ /

ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ؛ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دزدی درﯾﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﺒﯿﺚ را ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽﮔﺬارد
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/ ۲۵ﺗﯿﺮ۱۳۹۸ /

۰۲:۲۱



۰۰:۲۵



۰۰:۲۰



۱۴:۰۰



۰۰:۳۸



۰۱:۴۷



۰۰:۲۳



اﺧﺒﺎر ؛ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺎم ﻧﻤﯽداﻧﻢ
/ ۲۳ﺧﺮداد۱۳۹۸ /

اﺧﺒﺎر ؛ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ آزاده و ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد
/ ۲۳ﺧﺮداد۱۳۹۸ /

اﺧﺒﺎر ؛ ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم و ﺳﻔﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
/ ۱۵ﺧﺮداد۱۳۹۸ /

اﺧﺒﺎر ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ را ﻧﺪارد ﯾﮏ دروغ اﺳﺖ
/ ۲۳ﺧﺮداد۱۳۹۸ /

اﺧﺒﺎر ؛ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﻣﻐﺰ ،آﻣﻮزﻧﺪه و راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ
/ ۲۵ﺗﯿﺮ۱۳۹۸ /

اﺧﺒﺎر ؛ ﺻﺪاﻗﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ
/ ۲۳ﺧﺮداد۱۳۹۸ /

اﺧﺒﺎر ؛ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ
/ ۲۳ﺧﺮداد۱۳۹۸ /
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۰۰:۱۹

آرﺷﯿﻮ
اﺧﺒﺎر

ﺑﯿﺎﻧﺎت

آﻟﺒﻮم ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ

وﯾﮋه ﻫﺎ

ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای

آرﺷﯿﻮ ﺟﺎﻣﻊ

اﺧﺒﺎر



ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ
وﯾﮋه ﻫﺎ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
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آﻟﺒﻮم ﺗﺼﺎوﯾﺮ



ﻧﺪای رﻫﺒﺮی



رﻫﺒﺮی





ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای



ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻓﺘﺮ



ﺻﻔﺤﻪ اول

راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻋﻀﻮﯾﺖ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه

آرﺷﯿﻮ ﺟﺎﻣﻊ

دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ
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