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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 کیهان :[ روزنامه]

 ۶۲۱۷اوت  ۹۲ - ۶۴۴۱محرم  ۴ - ۶۶۱۱شهریور  ۷شنبه  ]تاریخ:[

 ۶۶۶۶۴ ]شماره:[

 ۶۲ ]صفحه:[

 

 کلنگ نخستین مجتمع مسکونی نیروهای سپاه توسط رئیس مجلس بزمین زده شد

 واحد مسکونی برای نیروهای سپاه پاسداران احداث میشود. ۶۰۴۴وزیر سپاه: در نخستین پروژه 

 سرویس اجتماعی کیهان:

االسالم هاشمی  اسالمی صبح امروز توسط حجت کلنگ نخستین مجتمع مسکونی نیروهای سپاه پاسداران انقالب

 رفسنجانی نماینده امام در شورایعالی دفاع و رئیس مجلس شورای اسالمی در باغ قدس ازگل به زمین زده شد.

دوست وزیر سپاه، جمعی از فرماندهان ارتش، سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در این مراسم محسن رفیق

 حضور داشتند.

 میلیون متر مربع وسعت دارد. ۰گزارش خبرنگار ما باغ قدس ازگل بنا به 

این باغ که در اول جاده لشکرک واقع است اخیراً طی دستخطی از سوی حضرت امام به سپاه پاسداران اهدا شد تا در 

 سازی شود. آن برای نیروهای سپاه خانه

 سخنان رئیس مجلس

های خداشناسی این است که خدا شناسان  هاشمی رفسنجانی طی سخنانی در این مراسم گفت: یکی از راه االسالم حجت

ها را بهم بریزد. قدرتها و اشخاص  های دیگر وجود دارد که قادر است برنامه بینند قدرتی در جهان باالتر از قدرت می

ریزد. از آن روزهای اول که  و همه چیز را بهم می کنند دست غیب از آستین بیرون میآید ریزی می نشینند برنامه می

دانستند که تهران جای حسابی خواهد بود آمدند بهترین نقطعه این شهر را برای  فن می تهران داشت بزرگ میشد اهل

ترین کارها از جمله جاسوسی عیاشی و کارهای ضد اسالم انتخاب کردند. در آن روز چه کسی  بدترین و پست

اند در  وخاک که در سپاه جمع شده ترین فرزندان این آب ر کند در ایران انقالب رخ خواهد داد و خالصتوانست فک می

 سازی کنند. این مکان خانه

تر پیش برود و موانع اداری و غیره سریعاً  وی خاطرنشان ساخت: دعا میکنیم که این پروژه با سرعت هر چه تمام

 ً تراشی کند وقتی ببیند هدف از این پروژه به چه منظور است  کسی بخواهد در این زمینه اشکال برداشته شود. قاعدتا

های سپاهیان عزیز در این محل مستقر شوند و به اینجا آمده تا با  کارشکنی نخواهد کرد. ما امیدواریم بزودی خانواده

 ساکنین صحبت کنیم.

ن مجتمع از ماکت این مجتمع دیدن کرد و طی این بازدید مدیران االسالم هاشمی رفسنجانی قبل از زدن کلنگ ای حجت

االسالم رفسنجانی نیز رهنمودهایی در این رابطه ارائه  پروژه مذکور پیرامون این پروژه توضیحاتی دادند و حجت

 دادند.
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نیروهای سپاه  وزیر سپاه در گفتگوی کوتاه به خبرنگار ما گفت: به مناسبت هفته دولت کلنگ نخستین مجتمع مسکونی

 پاسداران با نام مجتمع مسکونی شهید محالتی بزمین زده شد.

واحد مسکونی برای نیروهای سپاه پاسداران احداث  ۶۰۴۴وی خاطر نشان ساخت: قرار است در این پروژه بیش از 

 شود.

 وی افزود: این باغ قبالً مرکز توطئه و فساد فرقه ضاله بهائیت بوده است.

حداث این پروژه توسط برادران سپاه و نیز سیستم وام بانکی تأمین میشود ترتیبی داده شده است تا وی گفت: بودجه ا

از سیستم خانه سازی فرهنگ غربی الگو نگیریم بلکه مجتمع مسکونی با خلق و خوی برادران سپاه و فرهنگ اسالمی 

 انقالبی ایجاد خواهد شد.

 باشد. ده است یک ونیم میلیارد تومان میای که برای این مجتمع در نظر گرفته ش هزینه

این مجتمع دارای همه گونه وسایل خدماتی و رفاهی از قبیل دبستان دبیرستان بیمارستان فروشگاه مسجد و حسینیه 

 شود. خواهد بود. ضمناً در شمال این مجتمع یک پارک وسیع برای تفریح احداث می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراز اصل سند است. اگر به نکته ]متن باال رونویسی

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


