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 7931د   82هها   امام جمعه کازرون در خطبهه
تدبیر  بهرخهی موهنوکن کهه  گفت: دشمن از بی

باعث شده مشکالت اقهصهدهاد  در کشهنر وجهند 
کند. به گزارش روابط  داشصه باشد سنء اسصفاده می

اکسهالم  عمنمی دفصر امام جمعه کهازرون  جه هت
ها  نماز جمعه امروز این  محمد خرسند در خطبه

شهر با اشاره به ایام شهههادت جتهرت زههرا    
اظهارداشت: جترت فاطمه    شخدیصی بند که 
به جهت دفاع از وکیت و امامت و مقابلهه بها تهرور 
شخدیصی امیرالمننین  ع   جانش را فدا کرد و به 
شهادت رسید. انشاله م هالهف فهاطهمهیهه بهایهد 
باشکنهصر از هرسال در مواجهد  جوهیهنهیهه هها  
منازل و اصناف برگزار شند.و  بها اشهاره بهه ز هاز 
دهه ف ر انقالب اسالمی نیهز گهفهت: دههه فه هر 

تر  دارد چرا که ما اربعیهن  اموال ویژگی برجوصه
و چهلمین سالهرهرد انهقهالب را بهاشهکهنه جشهن 

گیریم. امام جمعه کازرون ادامه داد: بهمن  ماه  می
انریز  برا  ملهت ایهران اسهت  لهاا بهایهد  خاطره

تهر  سصادها  مردمی برا  دهه ف ر اموال باشکنه
از هرسال باشد و اقشار مخصهلهم مهردم اههصهمهام 
بیشصر  نوبت به برگزار  مراسمهات دههه فه هر 
داشصه باشند چراکه انقالب اسالمی به فرمنده امام 

ا  است که خداوند از عالم بهاک بهرا   راجل تحفه
 ملت ما هدیه فرسصاد.

اکسالم خرسند تدریح کرد: به تعبیر مهقهام  ج ت
معظم رهبر   انقالب اسالمی بزرگصرین تهحهنل و 
تغییر قدرت در طنل تاریخ بند. انقهالب اسهالمهی 
یک قطب جدید  به نام دین و به ویژه اسهالم در 
عالم به وجند زورد کهه بهرکهات زن را بهه خهنبهی 

کنیم. و  با بیان اینکه امروز اسصیدال  مشاهده می
زمریکا به خنبی قابل مشاهده است افزود: بهرخهی 
کارها  زمریکا را کوانی که قدرت کیزال الههی را 

دانند  در جالهی کهه  اند  نشانه قدرت می باور نکرده
 این اقدامات نشانه زوال و اسصیدال امریکاست.

امام جمعه کازرون دسصریر  خبرنرار تلهنیهزیهنن 
ایران  دنبال کردن ناتن عربی و تهدید و تطهمهیه  
علیه ایران تنسط وزیر امنر خارجه زمریکا و جمه  

خهنردگهان از  کردن ورشکوصران سیاسهی و زخهم
انقالب اسالمی در لهوصان را نشانه ورشکوصرهی و 

اکسهالم  اسصیدال سیاسی زمریکا دانوهت. جه هت
خرسند با بیان اینکه امریکها چهههار دلهیهل بهرا  
دشمنی با جمهنر  اسالمهی دارد تدهریهح کهرد: 

این است که انقهالب اسهالمهی   یکی از این دکیل
ماهیت ضداسصکبار  و اسصهقهالل طهلهبهانهه دارد. 

دیرر  اینکه ایران لقمه چرب و نهرمهی در دوران 
پهلن  بند و از دسصشان گرفهصهه شهد. و  افهزود: 
پیشرفت و بالندگی جهمهههنر  اسهالمهی دلهیهل 
دیرر  بر دشمنی زمریکا علهیهه ایهران اسهت کهه 
جمهنر  اسالمی از لحاظ رشد علمی یازده بهرابهر 
رشد علمی نوبت به پیش از انقالب داشصهه اسهت 
چرا که عقب ماندگی فراوانی داشصیم. منرد دیهرهر 
نیز تر  زمریکا و  رب از جق خناهی جمهههنر  

 اسالمی است.
امام جمعه کازرون با بیان اینکه دشهمهن در جهال 
دلورد و ناامید کردن مردم است گفت: زنها دنبهال 
القاء ناکارزمد  نظام جمهنر  اسالمی هوصند که 
در ذهن ملت جا بیفصد جمهنر  اسالمی کهارایهی 

 ندارد.
اکسالم خرسند اضافهه کهرد: دشهمهن از دو  ج ت

عامل افراد نفنذ  که در ساخصار جمهنر  اسالمی 
و دیهرهر    و در برخی مراکز قدرت ما نفنذ کهرده

تدبیر برخی مونوکن که باعث شده مشهکهالت  بی
اقصداد  در کشنر وجند داشصه باشد سنء اسصفاده 

 کند. می
و  ادامه داد: در این بین مونوکن نیز میرنیهنهد 
باید بشند و معلنم نیوت این باید ها را چه کوهی 
باید ان ام دهد. مردم اصل نظام و وکیت را قبهنل 

ها تفکیک قائهل  دارند و بین زنها و این بی تدبیر 
میشنند و دهه ف ر اموال باشکنهصهر از ههرسهال 
برگزار خناهد شد. امام جمعه کازرون با تاکیهد بهر 
اینکه مونولین بیایند نهتت خدمصهرهزار  بهرا  

انداز  کنند بیان داشت: مونولین بیایند  مردم راه
برنیند اموال با تنجه به شعار سال چهکهار کهرده 
اند. انوان خ الت می کشد جنان تحدیل کرده و 
مصدین  امکان شغلی با جداقهل جهقهنب  بهرایهش 

 فراهم نمی شند.
ج ت اکسالم خرسند گفت: ما اجصهیهاب بهه یهک 
انقالب ادار  داریم. همه تهالش کهنهنهد. الهبهصهه 
مونولین خدوم هم فراوان داریم که صادقهانهه در 
دسصراهها  مخصلم قنا  سه گانهه خهدمهت مهی 
کنند  اما باید تالش کرد امیدوار  مردم به نهظهام 
بیشصر بشند  چرا که دشمن در موئهلهه کهمهیهن 

 تراشی و اعصراض است. دنبال نارضایصی کرده و به

رئیف کل دادگوصهر  اسهصهان فهار  گهفهت: 
جدیت و قاطعیت در کنار روجیه مطالبهه گهر  
زمینه ساز خدمت جهاد  موئنکن قتایی بهه 

 مردم است.
به گزارش فاطمه اسدزاده خبرنرار شههرسهبهز  
علی القاصی مهر  رئیف کل دادگوصر  اسصهان 
فار   در بازدید از جنزه هها  قتهایهی فوها و 
شیبکنه  در جم  قتات و کارکهنهان بها بهیهان 
اینکه مردم انصظار دارند دسهصهرهاه قتهایهی در 
جفظ امنیت و زرامش زنان با عنامل نا امنهی در 

قاطعانه برخنرد نماید اظهار داشهت:   همه ابعاد
جدیت و قاطعیت در کنار روجیه مطالبهه گهر  
زمینه ساز خدمت جهاد  موئنکن قتایی بهه 

 مردم است.
القاصی مهر تأکید کرد: قهاطهعهیهت در اجهرا  
صحیح قاننن است و ههمهه مها مهنظهفهیهم در 

قاننن وظایم و تکالیم خند را ان هام   چارچنب
 دهیم .

و  جنزه قتایی شهرسصان فوا را یکی از جنزه 
ها  مهم اسصان دانوت و افزود : انصظار می رود 
تا به میزان جواسیت منقعیت این جنزه قتایی 
عمل به قاننن و اجوا  تکلیم مها بهه عهنهنان 

خادمهان مهردم در 
دسههههصههههرههههاه 

نیز بیشصهر   قتایی
 باشد .

رئهههیهههف کهههل 
دادگوصر  اسصهان 
فههار  روجههیههه 
مطالهبهه گهر  در 
راسههصهها  انهه ههام 
صحهیهح وظهایهم 
قانننی موئهنکن و 
مهههههدیهههههران در 

بخدنص تنسط رئیف جنزه قتایی   شهرسصان
و دادسصان شهرسصان را مهم خهنانهد و خهاطهر 
نشان ساخت: جدیت و قاطعیت در کهنهار ایهن 
روجیه مطالبه گر  می تناند زمینه ساز خدمت 
جهاد  به مردم در راسصا  اجقاب جق و اجرا  

 عدالت باشد.
القاصی مهر کار در دسصراه قتایی را پر ج م و 
پر مخاطره ارزیابی کرد و خاطر نشان سهاخهت: 
سیهل پهرونهده هها  مهنجهند در دادگوهصهر  

منبعث و نشأت یافصه از مشکالت مخهصهلهم   ها
اقصداد  و رو به ازدیاد مردم است و هر چند ما 
در دسصراه قتایی در ای اد زن نقشی نداریم اما 
همه منظفیم با باکترین جواسیت بهه وظهایهم 
سازمانی و ادار  خند عمل کنیم و اجقاب جهق 

 و اجرا  عدالت را با جدیت دنبال نمائیم.
و  مصاکر شد سخصی کار در دسصراه قتایی را 
نه یک تکلیم سازمهانهی بهلهکهه یهک جوهنهه 
محونب کنید و زن را تنشه زخهرت خهند قهرار 
دهید چرا که دسصراه قتایی و منقعیت خدمصی 
شما در این م منعه بهصهریهن جهایهرهاه بهرا  
خدمت به مردم است چرا که در نصهیه هه ایهن 

خدمت صادقانه و خالدانه از مظلنمی رف  ظلهم 
 می شند و جقی به جق دار زن بازگردد.

القاصی مهر تنجه به تکریم مراجعان در انه هام 
این فرزیند را منرد تأکهیهد قهرار داد و تدهریهح 
کرد: فرد  که به دسصراه قتایی مراجهعهه مهی 
کند این م منعه را مل اء و پناهراه خهند قهرار 
داده است و انصظار دارد از و  رف  ظهلهم شهند 
بنابراین وظیفه انوانی و تکلیم سهازمهانهی مها 
است که ضمن تکریم و جفظ جرمت مهراجهعهه 
کننده انصظارات قانننهی او را در سهریه  تهرنهی 

 زمان ممکن پیریر  نمائیم.
رئیف کل دادگوصر  اسصان فار  بیان داشهت 

ارباب رجهنع از   ناراضی بیرون رفصن  موئنلیت
م منعه بر عهده ماست که کزم اسهت ضهمهن 
تنجه مدیران همه جنزه ها  قتایی به نظهارت 
ویژه بر امر تکریم ارباب رجنع   زمیهنهه دیهدار 
ها  چهره به چههره در مهحهل کهار و امهاکهن 
عمنمی و شنیدن د د ه ها  مهردم را فهراههم 

  نمایند.
و  در بخش دیرر  از سخنان خند در جهمه  
قتات و کارکنهان جهنزه هها  قتهایهی فوها و 
شیبکنه بیان داشت: تنجه ویژه به اجرا  سری  
و به منق  اجکام مدنی و کیفر  قطعیت یافصهه 
یکی از مدادیق مهم خدمت به مردم است چهرا 
که نصی ه نهایی خدمت ارائهه شهده و مهحهقهق 
شدن عدالت از ابصدا  تشکیل پرونده نقطهه   
نهایی یعنی اجرا  اجکام است بنابهرایهن بهایهد 
شاهد دقیق ترین برنامه ریز  و بهصرین انتباط 

 در واجد ها  اجرا  اجکام باشیم.
رئیف کل دادگوصر  فار  تعییهن تهکهلهیهم 

در جریان رسیدگی ها  قتایی در   نهایی اقالم
راسصا  اجقاب جقنب فهرد  و یها اسهصهیهفها  
جقنب دولت را منرد تأکهیهد قهرار داد و افهزود: 
تعیین تکلیم سری  این امنال در برنامه جهار  

 موئنکن قتایی و دادسصان ها باشد.

القاصی مهر اجرا  دقیق بخشنامه ها  مخصلم 
در خدنص کاهش جمعی کیفهر  زنهدان هها  
ساماندهی واجد ها  اجرا  اجکام   ساماندههی 
بایرانی ها  جار   منقت و راکهد جهنزه هها  
قتایی  مدیریت پرونده هها  مهههم و جوها  
امنیصی و تکریم ارباب رجنع را خناسصهار شهد و 
تدریح کرد: بخهش عهمهده ا  از مهنضهنعهات 
نظارتی و بازرسی در جنزه ها  قتایی شهامهل 

 منارد یاد شده می باشد .
به گزارش شهرسبز  رئهیهف کهل دادگوهصهر  
اسصان فار  ضن دیدار از دادگاه عمنمی بخش 
شیبکنه شهرسصان فوا ضمن ابهراز رضهایهت از 
نههظههم سههازمههانههی و ادار  و اجههرا  دقههیههق 
دسصنرالعمل ها  ابال ی در این جنزه قتایی یا 
جترت زیت اهلل بهشصی نماینده مردم فار  در 

 م لف خبرگان رهبر  دیدار کرد.

به گزارش شهرسبز؛ حجت  اسست و ا استمتنت تمت ت  
محمدحن  مرادی ب ن  ا هشتم دی مته  در طتهتبته 
ههی نمهز جمعه ش راز به اشهر  به اینکه ایهو فهطتمت ته را 
پ ش را داریم به ب هن نکهتی درطصوص رفتهر فهطمتی ا 
ع وی پرداط . امهو جمعه موق  ش راز تقوا، اطت ص در 
ن   ا عمل، عفهف، پهکدامنی، ایثهر ا انفهق را از جتمت ته 
ایژگی ههی حضرت زهرا س و اهلل ع  هه عنتوان کترد ا 
گف : هر کس عمل طهسصش را به طرف طدااند متتعته  
بفرستد طدا هم بهتری  ا بهستری  سرنوش  ا مص حت  
را برایش مقدر می کند. ای طهطترنشتهن کترد: بتهنتوان 
اثرگذار زیهدی چون همنر حضرت ابراه م، مهدر حضرت 
موسی، همنر حضرت ایوب در طو  تهریت  بتودنتد کته 
ع  رغم تمهمی مشک ت ا سختی هه تقوا پ شته کترد  ا 
هموار  بخهطر رضهی  طدا ت ش می کردند. مترادی بته 
تهک د بر اینکه حضرت زهرا ح قه اص تی بت ت  نتبتوت، 
امهم  ا اسی  اس ، اذعهن داش : مبهرزات س تهستی ا 
غ ر  )حتی ام د به آیند ( همگی به یم  بترکت  ایشتهن 
اس . امهو جمعه موق  ش تراز بته اشتهر  بته ایتهو دفته  

عم ت تهت داشتتت تم کته  691مقدس، گف : در آن ایهو 
بزرگتری  ا موفق تری  عم  هت هه به رمز حضترت زهترا 
)س( بود ا بق ه ن ز به نهو فرزندان ای  بهنوی گرانقدر بود. 
ای اظهتهر داشت : حضترت زهترا عت ا  بتر عتفتهف ا 
پهکدامنی، در کهرههی طهنه، ترب   فرزندان، همنترداری، 
جه زیه، مهریه، جش  عراسی ستهد ، ایتثتهر ا انتفتهق ا 
درااقع تمهمی ابعهد زندگی اسگو بودند. مترادی بته بت تهن 
نکهتی درطصوص اینکه چه کن م ته زندگی ع وی داشتته 
بهش م پرداط  ا به تهک د بر اینکه چند اصل مهتم ا سزو 
را بهینتی رعهی  ا اجرا کرد، گف : زن بهید در طهنه مهیه 
سکون ا آرامش بهشد چنهنکه طدااند متتتعته  در قترآن 
کریم به آن اشهر  کرد  ا فرمتود  کته مته بترای شتمته 
 همنرانی آفریدیم ته در کنهر هم به آرامش زندگی کن د.

ای به ابراز تهسف از اینکه عد  ای اینگونه نت تنتتتنتد ا 
تشک ل طهنواد  ا ازدااج برایشهن کتهبتوس شتد  است ، 
تصریح کرد: متهسفهنه برطی از دطترهه دنبه  سه ته ج تم 
)جمه ، ج   ا جههز( هنتند، طوشت پی، شغل ا ثرات ا 
جه زیه برایشهن در ارجح   اس  به بههنه ایتنتکته متی 
طواهند زندگی را به سختی شرا  نکننتد. امتهو جتمتعته 
موق  ش راز افزاد: بهس رفت  س  ازدااج طبق تحق تق ا 

2بررسی ههی که انجهو گرفته حداد  عتهمتل دارد کته  4
مهریه ههی بهس، جه زیه ههی نهمتعهرف، برگزاری جشت  
ههی عراسی سنگ   از جم ه ای  هه اس . مرادی نکهتی 
درطصوص نو  رفتهر زن ا شوهر به یکدیگر ب هن کترد ا 
گف : زن ا شوهر بهید در زندگی به یکدیگر اعتمهد داشته 
بهشند، کمک حه  هم بهشند نه مهیه نهراحتی ا سختی، به 
شخص   ا س یق یکدیگر احتراو بگذارند، به ست مت  

هم توجه کنند، در طهنه هم نفس بهشند نه هتم قتفتس، 
عشق ا ع قه ههیشهن را به همتدیتگتر ابتراز کتنتنتد ا 
احنهسهتشهن را ب هن کنند، قدردان زحمهت هم بتهشتنتد، 
عذرطواهی کردن از همدیگر را سخ  ا مشتکتل تصتور 
نکنند. ای به تهک د بر اینکه اقتی مشک ی پ ش متی ایتد 
به فکر حل آن بهشند نه اینکه به دنبه  مقصتر بتهشتنتد، 
افزاد: توقعهت نهمتعهرف ا طهرج از توان زاج   از یکدیگر 
موجب سخ  ا ت   شدن زندگی می شود دا طرف بهیتد 
یهد بگ رند در تمهو امور به همنر طود همکتهری داشتتته 
بهشند. امهو جمعه موق  ش راز در انتههی سخنهن طود در 
طهبه اا  نمهز جمعه اذعتهن داشت : تتقتوای عت توی ا 

اس .   فهطمیِ بهی مردهه ا زن هه سزمه زندگی اس می
امهو جمعه موق  ش راز در طهبه داو به اشهر  به تتقتهرن 
ایهو فهطم ه به دهه فجر، تهک د داش  ا گف : اسبتته ایت  
موضو  یک فرص  اس  ا بهید بهتری  ا بت تشتتتریت  
استفهد  را برد. مرادی ب هن کرد: دهه فجر دهه عزت مته 
اس ، بهید در ای  مدت ب شتری  ت ش را برای تبت ت ت  
دستهاردههی انق ب داشته بهش تم. ای افتزاد: انتقت ب 
اس می مه رایش ههی زیهدی داشته است  ا تتهکتنتون 
تواننته ایم ارزش ههی انق بی ا دفه  مقدس را به ننل 
جدید انتقه  بده م. امهو جمعه موق  ش راز طتهتهب بته 
ع مه، جهمعه راحهن  ، اصحهب فرهنت  ا هتنتر اظتهتهر 
داش : انتقه  ارزش ههی انق ب ا دفه  مقدس بهیتد بته 
بهتری  نحو به ننل ههی فع ی ا آیند  منتقل شود؛ رای 
عدد چهل در ای  موضو  تک ه کن د چرا کته ایت  عتدد 
دارای قداس  اس  ا در قرآن کریم بهرهه دربهر  اهم ت  
ای  عدد صحب  شد  اس . مرادی همچتنت ت  بتر رای 
اهم   پررن  کردن نقش جوانهن ا بهنوان تهک د کترد ا 
گف : زن هه هموار  در برهه ههی مخت ف حضور داشتته 
اند. ای به اشهر  به نقش عهشورا در ایران دیراز، امتراز ا 
فردا افزاد: حنرت دیراز، ات ف امتراز ا تترس از فتردا 
موانعی هنتند که تبههی ا مشک ت به همرا  دارند. امهو 

به اشهر  به جن  ترک بی که از سوی   جمعه موق  ش راز
دشمنهن به مه تحم ل شد  کرد، گف : ای  اتق ب تنتهته 
انق بی اس  که به س  چهل رس د  ا رشد ا شکوفهیتی 
داشته اس  سذا بهید به اعتمهد به جوانهن ا اتکته بته تتوان 
داط ی مهن نگذاریم دشمنهن سوء استفهد  کنند. مرادی در 
ادامه تصریح کرد: به فرارههی مهس هتی برطورد شود، بترای 
گرفت  مهس هت بهید به سم  پوسدارهته رفت  نته حتقتوق 
بگ ران ا کهرگرهه. ای گزارشی از دستهاردهه انق ب ارائه 
داد ا گف : نهنو، انرژی هنته ای، پراژ  ههی مختتت تف 
صنعتی ا عمرانی ا غ ر ، ن تراهتهی منت تح، صتنتهیتع 
موشکی، کشت رانی، فضهیی ا غ ر  از جم ه ای  دستتهارد 

 هه هنتند.

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
هیأت  7931/  77/  70  -793107977798777731برابر رأ  شماره 

ها   اول منضنع قاننن تعیین تکلیم وضعیت ثبصی اراضی و ساخصمان

فاقد سند رسمی موصقر در واجد ثبصی جنزه ثبت ملک کنار تدرفات 

اله فردوئی مظفر  فرزند جمزه  مالکانه بالمعارض مصقاضی زقا  کرامت

صادره از کنار در یک قطعه زمین مزروعی زبی  78به شماره شناسنامه 

اصلی مفروز و   887فرعی از  8397مصرمرب  پالک  01331به مواجت 

اصلی واق  در بخش نه فار  کنار ارضی  887م زا شده از پالک 

مظفر  خریدار  از مالک زقا  محمدعلی دولصمند  مظفر  فرزند 

زیاد محرز گردیده است. لاا به منظنر اطالع عمنم مراتب در دو ننبت به 

که اشخاص نوبت به صدور سند  شند. درصنرتی روز زگهی می 71فاصله 

تنانند از تاریخ انصشار اولین  مالکیت مصقاضی اعصراضی داشصه باشند می

زگهی به مدت دو ماه اعصراض خند را به این اداره تولیم و پف از اخا 

رسید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تولیم اعصراض  دادخناست خند را 

به مراج  قتایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صنرت انقتا  مدت 

ماکنر و عدم وصنل اعصراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خناهد 

 شد.
 7931/ 77/ 72تاریخ انصشار ننبت اول: 

 7931/ 77/ 78تاریخ انصشار ننبت دوم: 

 علی بیریجون

 رئیف اداره ثبت اسناد و امالک کنار 

 رئیس کل دادگستری استان فارس:

 جدیت، قاطعیت و مطالبه گری، 
 خدمت جهادی مسئوالن قضایی به مردم است

 
به همت محمدرضا جعفری اصل و با 

 همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز

ای تحریم  کتاب حبس هسته
 اقتصادی منتشر شد

به همت محمدرضا جعفر  اصل و با ههمهکهار  بوهیه  
ا  تهحهریهم  دانش نیی دانشراه شیراز کصاب جبف هوصه

 اقصداد  در سه فدل منصشر شد.
به گزارش فاطمه اسدزاده  به همت محمدرضا جهعهفهر  
اصل و با همکار  بوی  دانش نیی دانشراه شیراز کصهاب 

 تحریم اقصداد  منصشر شد. -جبف هوصه ا 
محمد رضا جعفر  اصل فعال دانش نیی شیراز بها بهیهان 
اینکه کارشنا  ارشد فیزیک ذرات بنهیهاد  از دانشهرهاه 
فردوسی مشهد را دارد در خدنص تهالهیهم ایهن کهصهاب 

تهحهریهم -اظهار داشت: تناوب کصاب جهبهف هوهصهه ا 
اقصداد  با منضنع موائل فنی  اقصداد   سیهاسهی و بها 

فدهل  9محنریت هوصه ا  ننشصه شده است  این کصهاب 
است  فدل اول مداجبه با زقا  مهند  جوین زبنیکهی 
همکار شهید اجمد  روشن و دانشمند هوصهه ا  اسهت  
در این فدل صنعت هوصه ا  به لحاظ فنی بررسی شهده 
است و اینکه ما بعد از برجام چه مقدار در ایهن صهنهعهت 
عقب افصاده ایم  در این فدل همچنین سند اقصداد  کهه 
ما از صنعت هوصه ا  می بردیم منرد بررسی قرار گرفصهه 

 است.
و  با اشاره به فدل دوم کصاب تدریح کرد: در فدل دوم 
فرمایشات و خطنط قرمز و شروط مقام معظم رهبهر  بها 
مفاد برجام مقایوه شده اسهت  مها در ایهن فدهل نشهان 
دادیم که خطنط قرمز بخش زیاد  از شروط جترت زقها 
در برجام نادیده گرفصه شده است  مصاسفانه با مهطهالهعهه 
برجام تاسم ما بیشصر شد و جالب است بدانید در بهخهش 
اهداف برجام مواله لغن تحریم ها دیده نمی شهند و لهغهن 
تحریم ها به بعد از اقدام ها  ایران منکنل گردیده اسهت 

 در جالی که هدف از مااکره لغن تحریم ها بنده است.
7جعفر  اصل با بیان اینکه در فدل سنم تاریخچهه    8 

ساله مااکرات هوصه ا  منرد بررسی قرار گرفهصهه اسهت  
تها بهرجهام در ایهن فدهل  7928در ادامه افزود: از سهال 

اشصباهات تیم مااکره کننده بررسی شده است و دیدگهاه 
ها  اقصداد  واکاو  شده است و اقصداد مقاومهصهی بهه 
عننان راه جل مشکالت مطرح شده است  در ایهن فدهل 

دقیقه ا  برجام هم بررسی  87همچنین اتفاقات تدنیب 
 شده است.

این فعال دانش نیی با اشاره به اهداف تالیم ایهن کهصهاب 
بیان داشت: این اهداف چند منرد است یکی اینکه مهردم 
بدانند اگر چرخ سانصریفینژ نچهرخهد بهخهش مهههمهی از 
اقصداد هم نخناهد چرخید دومین ههدف ایهنهکهه مهردم 
بدانند که خطنط قرمز رهبر  نادیده گرفصه شده و تشکر 
موئنلین در برجام از رهبر  بی منرد است منرد بهعهد  
مردم بدانند اگر می خناهیم اقصداد خنب داشصه باشهیهم 
راهی جز اقصداد مقاومصی نیوت و در زخر مردم بهدانهنهد 

 مااکره با  رب و اعصماد به زنها خوارت بار است.

اندازی  مسوولین، نهضت خدمتگزاری برای مردم راه
تدبیری برخی  کنند/ دشمن از دو عامل نفوذ و بی

 کند استفاده می مسووالن سوء

 امام جمعه موقت شیراز: 

عامل برای باال رفتن سن ازدواج در ایران وجود  22
 دارد/ تقوای علوی و فاطمی الزمه زندگی اسالمی
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مزین نمودن ساختمان شهرداری 
کازرون به تمثال مبارک سردار 

 شهید 
 اهلل  مصلحیان  حاج هدایت

به گزارش روابط عمنمی شهردار  کهازرون پهف از 
زذر  0برگزار  یادواره شهدا  شهردار  کازرون در 

در سالن اجصماعات شهردار  به منظنر گرامیداشت 
یاد و خاطره سردار شهید جاب هدایت اهلل مدلحیان 
تمثال این شهید واک مهقهام  بهررو  سهاخهصهمهان 

 شهردار  کازرون ندب گردید.
در همین راسصا شهردار کازرون با تاکید بر اهمهیهت 
زنده نره داشصن یاد و خاطهره شهههدا  انهقهالب و 
هشت سال جنگ تحمیلی اظهههار کهرد: ههمهه مها 
وظیفه داریم یاد و خاطره شهدا را گرامی داشهصهه و 
نرااریم این فرهنگ عظیم و بزرگ ایثهار فهرامهنش 

 شند.
مهند  باقر  با اشاره بهه ایهثهار و فهداکهار  ایهن 
سردار شهید گفت:همانطنر که شهید مطههر  مهی 
فرماید: مردمی که بنده و برده پنل و مقام و راجهت 
طلبی نباشند هرگز زیر بار اسهارت و رقهیهت هها  
اجصماعی نمی روند. شهید مدلحیان تا زمهانهی کهه 
موئنلیت مدیریت شهر  کازرون را برعهده داشصند 
بعننان یک انوان منمن و مصعهد تمام وقت خهند را 
صرف خدمت به مردم نمندنهد و بها شهروع جهنهگ 

تحمیلی راهی جبهه هها  جهنهگ شهد تها بهه 
زرزو  دیرینه خند که همان جهاد در راه خهدا 

 و شهادت بند برسد.
و  در پایان خاطر نشان کرد : امنهیهت امهروز 
کشنر را مرهنن ایثهار و فهداکهار  شهههیهدان 
هوصیم و وظیفه امروز ما این اسهت کهه ادامهه 
دهنده راه این شهیدان در راسصا  خدمهت بهه 

 مردم و رضایت خداوند باشیم.  
شایان ذکر است سردار شهید جاب ههدایهت ا... 

در خهانههناده ا   7997مدهلهحهیههان در سهال 
ماهبی در شهرسصان کازرون دیده به جهان گشهند 
و تحدیالت خند را به دلیهل شهرایهط و مشهکهالت 
 زندگی نیمه تمام گااشت و به کار مشغنل گردید.
این شهید بزرگنار در دوران رژیم سصم شاهی علیهه 
رژیم طا نت شروع به فعالیت نمند و این مبارزه تها 

 پیروز  شکنهمند انقالب اسالمی ادامه داشت.
و  پف از خدمت صادقانه در جهاد سازندگهی  بهه 
پیشنهاد موئنلین شهر به سمت شهههردار کهازرون 
انصخاب گردید و با تنجهه بهه مشهکهالت فهراوان بها 
جدّیت به کار مشغنل شهد و در ایهن زمهیهنهه ههم 
خدمات شایانی ان ام داد تا اینکه در پاسخ به نهدا  
رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی  ره  جهههت 
یار  رساندن به رزمندگان اسالم راهی جبهه جنگ 
گردید و بنا به پیشنهاد موئنلهیهن جهههاد اسهصهان 
فار  به عننان فرمانده تیه  اندهار جهههاد فهار  

 مندنب گردید.
و  در عملیاتها  مصعدد  از جمله عملیهات قهادر  

بهه  77و والهفه هر  1  کربال  9  کربال  2والف ر 
عننان فرمانده سهم بوزایهی در مهنفهقهیهت واجهد 
مهندسی جهاد فار  داشت که ایهن امهر جهاصهل 
مدیریهت و از خهندگهاشهصهرهی ایشهان در قهبهنل 

 موئنلیت بند
در مهنهطهقهه  77و  سران ام در عملیات والفه هر 

جلبچه به علت بمباران شیمیایی دشمن بعهثهی بهه 
بهه فهیه   01/77/78شدت م هروح و در تهاریهخ 

 شهادت نائل زمدند.

همایش دوچرخه سواری به مناسبت 
 روز هوای پاک در شهر کازرون

به گزارش روابط عمنمی شههردار   
کازرون همایش دوچرخه سنار  بهه 

د  روز مهلهی ههنا   83مناسبهت  
پاک و به منظنر ترویه  ورزش هها  
همرانی و اسصفاده از دوچرخه جهت 
جهفهظ مههحهیهط زیوههت و کهاهههش 
زکیندگی با جهمهایهت شهههردار  و 
شنرا  اسالمی شهههر و مهدیهریهت 
زمنزش و پرورش کازرون و با جتنر 
شهردار  اعتا  شنرا  اسالمی شهر 
  موئنکن ادارات و جم  کثیهر  از 
دوچههرخههه سههناران و ورزشههکههاران 

 درکازرون برگزار گردید.
بعداز ظهر روز شهنهبهه از  71این همایش از ساعت 

اسصادینم شهدا  ز از و دوچرخه سناران مویهرهها   
نطن   خیابان امام خمینی ره   خیابهان جتهرتهی  
ابنذر  میدان شهدا  خیابهان سهلهمهان فهارسهی تها 

 شهردار  کازرون را رکاب زدند.
شهردار کازرون در جم  دوچرخهه سهناران ضهمهن 

گرامیداشت روز هنا  پاک اظهار کرد:  قدمهت روز 
هنا  پاک در کشنر ما در مهقهایوهه بها بهرخهی از 
کشنرها  اروپایی  بیشصر است روز 
هنا  پاک در کشهنر هها  دیهرهر 
بههعههنههنان روز بههدون خههندرو و دود 
نههامههرههاار  شههده و در کشههنر مهها  
بحرانها  زلندگی هنا در کالنشهرها 
موههئههنکن را بههر زن داشههت تهها بههه 
منظنر ای اد جواسیت و تنجهه بهه 

د  را بعنهنان  83این معتل   روز 
 روز هنا  پاک اعالم نمایند.

و  تدریح کرد :  خنشهبهخهصهانهه 
همایش دوچرخه سنار  اموال بها 
اسصقبال زیاد شهروندان و پرشنرتهر 

از سالها  گاشصه برگزار شهد کهه 
این وظیفه موئنکن رابیشصهر مهی 
کند و ما باید در سطهح شهههر بها 
تنجه به عالقه زیاد شهرونهدان بهه 
دوچههرخههه سههنار  بهها اجههدا  
مویرها  کزم زمینه گوصرش این 

ورزش را فراهم نماییم وهمچنین با نهادینهه شهدن 
ورزش دوچرخه سنار  می تنانیهم بها مشهکهالتهی 
همچنن ترافیک  زلندگی هنا  کم تحرکی شهروندان 

 مقابله نماییم.
مهند  باقر  درپایان از جتنر پرشنر شههرونهدان 
درهمایش دوچرخه سنار  وهمچنیهن ههمهکهار   
فرماندار  کازرون   مدیریت زمنزش و پرورش اداره 
ورزش و جنانان  نیرو  انصظامی  پلیف راهنمایی و 
رانندگی  اداره جفاظت محیط زیوت هالل اجمهر   
هیئت ورزشها  همرانی  هیئت دوچرخه سهنار  و 
تشکل ها  مردم نهاد و محهیهط زیوهصهی جهههت 

 برگزار  این همایش تقدیر و تشکر نمندند.
در این مراسم از طرف شهردار  و شنرا  اسالمهی 

نفر از شرکت کنندگان به  87شهر کازرون به تعداد 
قید قرعه جنایز ارزشمند  اهداء گردید همچنین 
یک دسصراه دوچرخه نهیهز بهه بهرنهده ویهژه ایهن 
همایش اخصداص یافت کزم به ذکر است در پایان 
این مراسهم از طهرف ههیهات دوچهرخهه سهنار  
شهرسصان دو عهدد تهنهدیهف بهه پها  تهالش و 
زجمات شهردار و اعتا  شنرا  اسهالمهی شهههر 
جهت تروی  فرهنگ دوچرخه سنار  به زنان اهدا 

 گردید.

 اخبار شهرداری کازرون

به گزارش فاطمه اسدزاده/ خبرنرار شهرسبز  صابهر 
سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسهالمهی اسهصهان 
فار  با اعالم اینکه ه دهمین جشنناره فیلم ف هر 

بهمن ماه ز از به کار می کنهد اظهههار  77شیراز از 
هها   داشت: عالقمندان برا  تهیهه بهلهیهت فهیهلهم

//:httpsتنانند به نشانی اینهصهرنهصهی  جشنناره می

irantic.com .مراجعه کنند 

فیلم برتر سینمها  ایهران  79سهرابی با بیان اینکه 
در هنر شهر زفصاب  سینما گلوصان و تاکر جافظ بهه 

شهند تهمهام  زیهد  افهزود: تهالش مهی نمایش در می
 ها  جشنناره در شیراز اکران شند. فیلم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اسصان فار  تأکید 
کرد: ه دهمین جشنناره فیلم ف ر شیراز همزمهان 
با سی و هفصمین جشنناره بین المللی فیهلهم فه هر 

 شند. برگزار می
و  گفت: ه دهمین جشنناره فیلم فه هر شهیهراز 
همزمان با سی و هفصمین جشنناره ملی فیلم فه هر 
کشنر با مشارکت بخش خدنصی  منسوه فرهنری 

بههمهن مهاه  88الی  77  هنر  شهر زفصاب از تارخ
در سه م منعه سینمایی م هههز   بدنرت همزمان

شیراز  تهاکر جهافهظ اداره کهل فهرههنهگ و ارشهاد 
اکهران و   اسالمی سینما گلوصان  و هنر شهرزفصاب 

برگزار خناهد شد و همچنین جشنناره در روزهها  

بهمن ماه به دلیل ایام شهههادت جتهرت  87و  73
 فاطمه زهرا    تعطیل خناهد بند.

سهرابی خاطرنشان کرد: در بخش کندک و ننجهنان 
بهمن  71الی  79جشنناره  سی مرغ پروانه از تاریخ 

در ننبت صهبهح بدهنرت رایهرهان در مهنجهمهنعهه 
 سینمایی هنر شهر زفصاب اکران فیلم خناهد داشت.
به گفصه و   سعی اداره کل بر این است که مدار  
و دانش زمنزان کم برخندار از این منقعیت بیشهصهر 
اسصفاده نمایند. فیلم ها  انصخابی جشنناره فهیهلهم 
ف ر شیراز از بخش سندا  سی مرغ بخش موابقهه 
سینما  ایران   بخش نراه نن و منصهخهبهی از زثهار 

 موصند و کنتاه می باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اسصان فار  گفت: 
جزئیات جدول اکران فیلم ها  جشنهناره و نهحهنه 
فروش بلیت ها مصعاقبا بهعهد از اعهالم و تهنافهقهات 
صنرت گرفصه با دبیرخانه سی و هفصمین جشهنهناره 

 ملی فیلم ف ر کشنر اعالم خناهد شد.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس خبر داد:
 

 بهمن آغاز به کار هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز ۱۱

 پیام شهروندی:
ها در سنوات گذشته در خصوص امالک آنههها قانون شهرداری 011به اطالع آن دسته از شهروندانی که آرای کمیسیون ماده 

رساند که در اسرع وقت نسبت به اجرای مفاد رأی کمیسیون اقدام کنهنهدد در رهیهر ایهت صهورت صادر و قطعیت یافته، می
های ذیربط نسبت به اجرای آرای صادره بهر اسهاق قهانهون اقهدام    شهرداری برابر مقررات و ضوابط و با هماهنگی دستگاه

 نماید و عواقب عدم اجرای احکام صادره قبل از تخریب توسط شهرداری به عهده مالکیت خواهد بوددمی

 مدیرکل کمیته امداد فارس خبر داد:
فقره  ۱11هزار و  2تخفیف هزینه 

 انشعاب به مددجویان استان فارس
به گزارش خبرگزار  منب از فار   محمد بارافشان 
مدیرکل کمیصه امداد فار  بها اعهالم ایهنهکهه طهی 

فقره تخفهیهم ههزیهنهه  711هزار و 9ماهه اموال 3
انشعاب به مددجنیان تحت جمایت این نهاد واگهاار 

 097ههزار و 8شده است  اظهار کرد: از این تهعهداد  

منرد خدمات به مددجنیان ساکن در روسصا و هزار و 
در شههر ارائهه شهده  منرد به مددجنیان ساکن 191
 است.

بارافشان با تأکید بر اینکه خاننارها  تحت جمایت  
عالوه بر دریافت هزینه تخفیم انشعاب  از تخفهیهم 
هزینه گناهی پروانه ساخصمانی نیز بههره مهنهد مهی 

گهناههی  793ماهه اموهال 3شنند  تدریح کرد: در 
گهناههی پهروانهه  887پروانه ساخصمانهی شهههر  و 

ساخصمانی روسصایی برا  مهددجهنیهان صهادر شهده 
 است.

و  با بیان اینکهه خهدمهات در شهش سهرفدهل بهه 
مددجنیان ارائه می شند  اظهار داشت: انشعابات زب  
فاضالب  برب  گاز و گناهی تخفیم هزیهنهه پهروانهه 
ساخصمانی از جمله منارد  است که بها ههمهکهار  
دسصراه ها  خدمات رسان و در نظر گرفصن تخفیم 

 به مددجنیان ارائه می شند.
مدیرکل کمیصه امهداد فهار  در ادامهه افهزود: طهی 

فقره انشهعهاب بهرب   781ماهه اموال  یک هزار و 3
فقره انشعاب گهاز بهه  781فقره انشعاب زب  و  381

مددجنیان تحت جمایت کمیصه امداد فار  واگهاار 
 شده است.

هفتمین نشست منطقه ای 
دادسرای ویژه روحانیت 

حوزه قضایی فارس 
 برگزار شد

به گزارش راابط عمومی دفتر امهو جمعه کهزران، ج تنته 
ص هن  از راحهن   به عنوان هفتم   نشن  منتهتقته ای 
دادسرای ایژ  راحهن   حوز  قضهیی فهرس به حضور ائمته 
جمعه، مدیران ا اسهت د مدارس ع م ه برادران ا طواهتران 
ا راسهی ادارات تب  غهت اس می شهرستهن هته ا بتختش 
ههی کهزران، نورآبهد، مص ری، طش  ا کمهرج، قهئتمت ته، 
بهسد  ا کنهرتخته در حوز  ع م ه ص ح ه کهزران بترگتزار 

 شد.
در ای  ج نه حج  اسس و طرسند امهو جمعه کهزران بته 
تهک د بر احدت حوز  ا دانشگه  گف : حوز  بهید به دانتش 
راز مجهز شود، ته دانشگه  از معنوی  حوز  ا حوز  ن تز از 

 دانش راز بهر  مند شوند.
ای افزاد: بی توجهی بته پتهست  هته ا عتدو تتوجته بته 
معض ت جهمعه از موارد مخرب ممک  اس . راحهن   در 

تواند بته رفتع متعتضت ت  زم نه آس ب ههی اجتمهعی می
 کمک کند.

حج  اسس و طرسند در زم نه اهم   منواس   پذیتری 
فرمهیند کته منتواست ت   اظههر داش : امهو راحل )ر ( می

نهپذیری راحهن   به بههنه درس ا بحث مورد قبو  طدااند 
ن ن . راحهن   بهید مراقب بهشد که نو  زندگی کردنشهن 
به اشراف   نبهشد ا گرفتهر دن ه ط بی نشود. راحهن   بتهیتد 

 پنههگه  محراو ا فقرا بهشد.
ای ادامه داد: بص رت افزایی ا راهتنتمتهیتی ا حضتور در 

 منهسبهت اجتمهعی از جم ه اظهیف راحهن   اس .
امهو جمعه کهزران به تهک د بر اهم   فضهی مجهزی اذعهن 
داش : از بحث فضهی مجهزی نبهید غف   بکن تم. متقتهو 
معظم رهبری فرمود که اینترن  هم یکی از نعمت  هتهی 
اسهی ا هم یک ب  می تواند بهشد. نبهیتد ایت  عترصته را 
طهسی گذاش  که ای  یک فرص  استثنهی نت  کته بترای 
راحهن   مه هس  ا می توان م به حضور مف د ا نه عهم هنه، 

 از آن استفهد  کن م.
سپس حج  اسس و سبحهنی ن ه، دادستهن ایژ  راحهن ت  
حوز  قضهیی استهن فهرس به اشهر  به پرچم داری ش عته ا 

داری،  اهل ب   توسط ایران هن گف : به اجود ایت  پترچتم
تری بر داش  هجمهه ههی دشم  ب شتر ا اظهیف سنگ  

 مه اجود دارد.
حج  اسن و سبحهنی ن ه افزاد: بته دست تل نتفتوذ کت و 
راحهن  ، مردو از انهن توقع دارند. همچن   بهیتد متراقتب 
بهش م که گههی ممک  اس  اس ب برطی حرکهت راحهن   

 به مراتب ب شتر از دیگران بهشد.
ای در ادامه به اشهر  به اینکه بحث فرقه ههی نتوظتهتور 
یکی از مبهحث مهم ا قهبل توجه اس ، به تشتریتح چتنتد 

 مورد از فرقه ههی نوظهور پرداط .
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به گزارش طبرگزاری مهر بته نتقتل از 
اهلل نهصتر متکتهرو  مرکز طبر حوز ، آی 

ش ترازی در دیتدار رئت تس ا اعضتهی 
ه ئ  رئ نه کم تنت تون اقتتتصتهدی 
مج س شورای اس می که در دفتر ای  
مرجع تق  د برگزار شتد، عتنتوان کترد: 
بن هری از منهئل اقتصهدی ربتهتی بته 
تحریم ندارند ا اقتتصتهد کشتور امتراز 

 . پ چ د  ا معمه مهنند اس 
ای که  ای افزاد: ای  نو  قرض اسحننه

شود قهتعته طت ف  هه داد  می در بهنک

شتتر  ا حتتراو استت ، چتتهتتهر درصتتد 
هه تع    شد کته  اسزحمه برای بهنک حق
هه به نوعی فریب به دریهف  ب ش  بهنک

کنتنتد  از ای  م زان از مردو مبهدرت می
که نوعی ربهطواری آشکتهر متحتنتوب 

 شود. می
ای  مرجع تق  د به ب هن اینکه مه بتهرهته 

ایم اسی اقداو  ای  منئ ه را گوشزد کرد 
قهبل توجهی صورت نتگترفتتته است ، 
گف : منئ ه ط ق پو  توسط بهنک هته 
یکی از برنهمه ههی بن تهر طتهترنتهک 

بود ، چرا که بهنک هه پتو  بته دست  
دهند، ب که به چتک ا استنتهد  مردو نمی

مبهسغ را از ایت  حنتهب بته آن حنتهب 
 کنند. جهبجه می

ای ادامتته داد: بتترطتتی از متتوستتنتتهت 
اعتبهری به دس ل ای  گونه مشک ت به 
ارشکنتگی کش د  شتدنتد کته داست  
برای جبران آن ا ج وگ ری از افزایتش 
نهرضهیتتی دست  بته چتهت ا تتوست تد 

 اسکنهس زد.
اهلل مکهرو ش رازی به انتقهد از عتدو  آی 

اجرای مصوبهت بهنک مرکتزی تتوستط 
دیگر بهنک هه ب هن کرد: منئ ه ای کته 
اجود دارد ای  اس  که بهید ببت تنت ت  
بهنک مرکزی چه ضمهن  اجرایتی دارد 
که ه چ بهنکی به دستتورات آن عتمتل 

کند، بهید س نتتم جتهمتعتی اجتود  نمی
داشته بهشد که بهنک هه را م زو کند که 

 مصوبهت را عم ی کند.
اهلل مکهرو ش رازی ابتراز کترد: بته  آی 

جهی مجهزات بهنک هه ا تعه ل کتردن 
هه، بهید به فکر چهر  ای بترای حتل  آن

هه بتود،  مشک ت ا کههش تخ فهت آن
چرا که تعه  ی بهنک هته بته افتزایتش 

 زند. نهرضهیتی هه دام  می

 الحسنه به شیوه فعلی رباخواری آشکار است های قرض پرداخت وام

 در کازرون »حمزه کرمی«شهید تشییع و خاکسپاری شهید تازه تفحص شده 
به گزارش محمدمهد  اسدزاده/ خبهرنهرهار 
شهرسبز  مردم فار   همزمان بها ز هاز ایهام 

تهن از  9سنگنار  فاطمه زهرا     میزبهان 
 شهدا بندند.

این سه شهید پف از اقامه نماز و تشییه  در 
سید عالءالدین جوین ع  شیراز  به سهمهت 

 شهرها  خند رفصند.
یکی از این سه شهید در دارالرجمه شهیهراز  
یکی به شهرسصان زرقان و دیهرهر  یهعهنهی 
شهید جمزه کرمی برا  خهاک سهپهار  بهه 

 شهرسصان کازرون منصقل شد.
شهید جمزه کرمی پف از سهی سهال دور   

 به زا نش خانناده خند بازگشت.
این مراسم با جتنر خانهناده هها  مهعهظهم 
شهدا  مردم شههیهد پهرور  امهام جهمهعهه و 

و  71موئنکن شهرسصان کازرون از سهاعهت 
از چهارراه انقالب به طرف گهلهزار شهههدا  
سید محمد ننربخش بها شهکهنه و عهظهمهت 

 خاصی برگزار شد.
به گزارش امیرخورو ش اعی, ج ت اکسالم 
محمد خرسند  امام جمعه کازرون در زیهیهن 

خاکوپار  این شهد گرامی گفت: بهایهد بهه 
خاطر داشصه باشیم که این شهههیهد جهامهل 
پیامی است و زمده تا به ما یادزور  کند کهه 
سی سال پیش دشمنان کمر به نابند  مردم 
و جکنمت اسالمی بوصند و این جنانان بندند 
که با نثار جان  از نظام و انقهالب و مهیهههن 
اسالمی دفاع کردند. امروز زرامهش و ثهبهات 
کشنر از خنن این شهید و همرزمان اوست و 
رشادت ها  این عزیزان سایهه جهنهگ را از 
کشنر دور کرده است. اگر امروز مشکالتی در 
کشنر وجند دارد نباید باعث شند ما یاد و راه 
این شهدا را که از ههمهه چهیهز خهند در راه 
 زرمان ها  انقالب گاشصند فرامنش کنیم
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شده بود و پیکر پاکیش امیروز پیز از 
سی سال به آغوش خانواده بیازگشیت 

ودر گلزار شهدای سید محمد نوربخش 
 کازرون آرام گرفت.

با بازگشت پیکر شهید حمزه کرمی، تعداد 
 66شهدای مفقود الجیسید کیازرون بیه 

شهید رسید و امید با تالش گروه تفحص، 

سایر شهدا نیییز بیه اغیوش خیانیواده 
شهید تقدیم نظام  1311  برگردند.کازرون

 و انقالب کرده است.

به گزارش طبرگزاری تنن تم از قتم، آیت  
اهلل سبحهنی شهمگه  سه شتنتبته در دیتدار 
اعضهی ه ئ  رئ نه کم ن ون اقتتصتهدی 
مج س شورای اس می که در دفتر معظتم 
سه برگزار شد، اظهتهر داشت : بتختشتی از 
مشک ت اقتتتصتهدی کشتور بته طتهطتر 

هه ا بخشی دیگر نت تز بته طتهطتر  تحریم
مشک ت داط ی اس  ا اگر توس تد کشتور 
افزایش پ دا کند بن هری از مشک ت حتل 

 شود. می
ههی داط ی را متورد  ای توجه به توانمندی

تهک د قرار داد ا افزاد: اگر امکهنهتی کته در 
داطل کشور اجود دارد به کهر گرفته شتود 

شود ا در ای   بن هری از مشک ت حل می
 زم نه بهید به توس د کنندگهن کمک شود.

مرجع تق  د ش ع هن به تهک د به اینتکته بته 
اجود کهسی داط ی نبهید کتهسی طتهرجتی 
اارد شود، عنوان کرد: در زم نه گندو اقداو 
منهسبی انجهو شد ا محتتتهج بته طتهرج از 

 شود. کشور ن نت م ا صهدرات انجهو می
استهد سهوح عهسی حوز  ع مت ته تصتریتح 
کرد: در گذشته فرش ایران دارای اعتتبتهر 
بود امه امراز به اارد کردن متهشت ت  آست 

 فرش بهفی ای  صنع  ضربه طورد.
آی  اهلل سبحهنی به ب هن اینتکته دیترکترد 

شود، تصریح کرد:  هه ربه محنوب می بهنک

هزار شعبه بهنتک در  66در آمهر طواندو که 
کشور اضهفی داریم، هم اکنون استفتهئتهت 
رس د  به دفتر مراجع ا ع مته متربتوه بته 

هه در زم نه تنه  ت بهنکی  عم کرد بهنک
اس . ای عنوان کرد: از ابتتتدا در قتهنتون 
اسهسی بر ج وگ ری از اسراف تهک تد شتد  
اس ، چرا از طتهرج طتودراهتهی ستوکتس 

شتتود بتت تتکتته بتتهیتتد از  طتتهرجتتی اارد متتی
 طودراههی داط ی استفهد  شود.

مرجع تق  د ش تعت تهن بت تهن کترد: بتهیتد 
کهرمندان داس  را کم کترد ا زمتهنتی کته 

شد ای  متوضتو   قهنون اسهسی نوشته می
م   ون کهرمنتد  6مورد انتقهد بود که کشور 
م  ت تون کتهرمتنتد  2دارد ا امراز ب ش از 
م   ون  2م   ون بهید  24داریم، چرا کشور 
 کهرمند داشته بهشد.

استهد سهوح عهسی حوز  ع م ته ادامته داد: 
در گذشته برای سخنترانتی بته متجت تس 

شدو ا امراز بهید ازع تمته بترای  دعوت می
حضور در مج س دعوت شود چون دسنتوز 

 مردو هنتند.

شود/ واردات خودروهای لوکس  ها ربا محسوب می آیت اهلل سبحانی: دیرکرد بانک

 خارجی اسراف است


