
 
اهلل دژکام امام جمعه شیراز در  بیانات آیت
 : 8938شهریور  8های نماز جمعه  خطبه

عشق به امام حسین)ع(؛ یکی از 
 های ایمان  نشانه
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 حجت االسالم والمسلمین فالح زاده:

فتاوای رهبرانقالب درباره برهنه 
شدن در عزاداری، هروله کردن، 

 زنی لطمه زدن، ذکر شور، قمه
4 

حلقِه ی دارِ مجازات، پایانِ عُمررِ       
یک مُنحرف، آغازی بر عربررتِ       

 منحرفین!
 فرد اله دهقان امان 

——————————— 
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االسالم و المسلمین حاج محمد  شهید حجه
خرسند در اهمیت به برپایی نماز ظهر 

 عاشورا: 
زنی در ظرهرر       های زنجیرزنی و سینه     دسته

عاشورا به محض شنیدن صدای اذان بایرد        
عزاداری خود را تعطیل و به اقامه نرمراز           

 بپردازند و بعد ادامه دهند.
 

 8938آذر  9های  خطبه

های مقام  خالصه فرازهایی ازتوصیه
معظم رهبری مدظله العالی به 

های مذهبی ودست اندرکاران  هیئت
عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین 
2 

جرز      8۱کسب مقام اول رشته حفظ      
قرآن کشور توسط دانر  آمروز         
کازرونی در بیست و پنجمین کنگرره       
سراسری قرآن کرریرم مردار          

 4 استعدادهای درخشان

 
 به همت خیر کازرونی:

عملیات احداث مرکز اورژانس 
 کازرون آغاز شد
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 ایام شهادت سید و ساالر شهیدان حصرت اباعبداهلل الحسین تسلیت باد

هفته نامه شهرسبز   



چکیده: خروِج از مسیِر مستقیم و انتخاِب راِه منحرفین، نتیجه            

ای جز ورود ب  باتالِق بی خَرِدین و تخریِب دنیا و دین نخواههد              

داشت، سرنوشِت غم باِر گذشتِگان، تاریِخ رِقت انگیِز پیشینیهان          

و پایاِن زندگِی برخِی فرو غلطیدِگان در داماِن شیطان صفتهان،           

منافقان و از ِملت بُریدِگانی ماننِد عوامِل گروهِک فُرقهان نهیهز              

شاهدی صادق و گواهی بارز بر همین واقهیهیهاو بهوده  ه                   

متاسفان  ب  دالیِل مختلفی، از جمل  اشتباِه محاسباتهِی افهراد،            

اقداماِو تبلیغاتی، الحادی و برنام  ریزی های دقهیهِ  عهوامهِل           

مرتبط با حلق  های ناباِب سوء استفاده جو از اسهال  و دیهن،                

موجباِو بی چارگی بیضی اشخاص و خانواده هها، از دسهت               

دادِگی برخی شخصیت ها و تضیهیهِ  عدهمهدِی تهیهدادی از                  

 مسئولیت ها گردیده است. 

با توج  ب  فاصل  تقریبا س  ماه  ی، شهادِو شیخ الشهههدای              

[ تا ب  دارِ آویخت  شدنِ *قاتلِ بهی رحهمِ       ٨٩٣١٣٩٣١ ازرون*] 

[ و پُرسِش های موجود و ... مطالبی هشدار     ٨٩٣١٣١٣١ایشون*]  

 دهنده و مواردی ارشاد  ننده، متذ ر می شود.

شهرستاِن  ازرون، زادگاه سلماِن امین و پرورشگاِه صدها          -ال   

عاِلِم دین، نُخبگان، اندیشمندان و شهداِی مدافِع حر  و حریم،           

صدها سال است    ضمن حفِظ ارزش هاِی دینی، انسهانهی و              

ایمانِی خود، ارتباِط تنگاتنگ و احساساِو عمیِ  شهان را بها               

عالِماِن اسال  برقرار و حفظ نموده اند، این امر البت               روحانیان و 

موجباِو نگرانِی دشمنان و توطئ  چینِی جاهالن و منافقهان را          

نیز ب  دنبال داشت     شهادِو مظلومان  ی شهیهُخ الشهههداِی               

شهرستان، شهید محمد خرسند ره ب  دسِت جاهِل انحراف، در          

و تروِر غریبان  ی امها  جهمهیه               ٨٩٣١بیست و سو  رمضان     

موقت  ازرون، شهید شیخ عبدالرحیم دانشجو ب  تاریِخ بیسهت          

*، توسط عامِل نفاق، *آن ههم در یهک           ٨٩١۱و نُهُمِ رمضانِ   

خیابهان و بها       

 ٩۱۱فاصل  ی    

متهری مهحهلِ      

شهادو هها از     

یههک دیههگههر ،     

 نشان  هایی گویا از این اقداماو و نگرانی ها بوده است.

صدرف نظر از شاییاو، احتماالو و یا واقییاو و ایهن  ه ،                -ب  

قاتِل خنجر ب  دسِت شهیِد رمضهاِن  هازرون چه  فهردی و                  

برخوردار از چ  شخصیتی و پیشین  ای؟، مرتبط با چ  بهانهد،              

حلق  و مجموع  ای؟، داراِی  دا  سابق  ی دینی، مهذههبهی،               

انحرافی و اندیش  ای بوده است در عین حال اما متاسفان  بایهد             

گفت، عمِل جاهالن  ی ایشان، عالوه بر عزادار نمودِن دو فامیل           

و خانواده ی محترِ   ازرونی، همچنین مشکالو بسهیهاری را             

برای شهرستان، استان،  شور، مامورین امهنهیهتهی، قضهایهی،              

 سیاسی و دلسوزانِ منطق  ای ب  وجود آورده است.

ذهنیت سازی برای متدینین، سوء استفاده از ُمیهتهقهداِو             -ج  

پاِک مؤمنین،  اشِت بدذِر  ین  در قلوِب محرومهیهن، بهدبهیهن               

ِِ خُهرافهاو و                 ردِن جوانان نسبت ب  علما و روحانیین، ترویه

مسلمین، قهههرمهان سهازی از              تبلیغِ بدعت ها بین شیییان و     

قاِتلین و تالش برای چِهره پدردازی از این بدنامهاِن خهون ریهِز          

ایران زمین و.. تنها بخشی اندک از توطئ  و بهرنهامه  ریهزِی                    

سرویس های جاسوسی جهت ضرب  ب  جوامِع دینی و مجموع           

های انسانی است    با  مال تأس  ب  دلیِل خهواب آلهودِگهِی               

مرا ِز فرهنگی، سیاست زدِگِی مامورین، جا ماندِن مسئولین و          

بی تفاوتی عده ای از مرد  و خانواده ها نسبت ب  ارتهبهاطهاو،               

رفت و آمد و رفتارهای مرتبطین، مشکالِو عدیده ای را بهرای             

 همِگان ب  وجود آورده است.

این    فردی از خانواده ای دین گرا و متدین، شخصا نهیهز                -د

درج  تغییِر جهت*، ب  قهاتهلهی            ٨١۱هنرمند و .. یک باره، با         

خطرناک، شیطان صدا و خرافاتی نِما تبدیل شود، و مهم تریهن            

مقاِ  روحانی و *دیده باِن نظاِ  اسالمی در شهرستانی انقالبهی            

را، این گون  مظلومان  ب  شهادو برساند، نه  تهنههها حهاصهِل                  

تصمیمی آنی نبوده بلک  قطیا محصوِل نشست و برخاسهت بها             

اشخاص و حلق  ها، تاثیر پذیری از قُطب ها و فِهرقه  هها و                    

آموزِش شیوه ها و دوره ها بوده و طبییی است چنین اقدامهاو             

و رفتارهایی نیز، ن  در خأل و زمان، بلک  در همین خان  هها و                 

زمین و جلوِی چشماِن مسئوالن و مأمورین، صهورو گهرفهته               

است، بر این اساس چگون  می توان پذیرفت    ههیهک  َسهی               

مسئولیِت چنین اقداماتی را نپذیرد  و هر جایی نیز مشکل را ب           

 محلی دیگر ارجاع داده و پاس دهد ؟.

خشکانیدِن منشأ جنایاو، تنها راِه جلوگیری از ادامه  ی             -هه  

خساراو بوده و ب  تیبیری دیگر نابودی علت ها، تنها گزین  ی            

اساسی برای رفع میلول ها خواهد بود و در همین رابط  البهته          

یادمان باشد، اگر انگیزه های مُنجر ب  تصمیِم قاتِل  ین  تهوز،             

مورد شناسایِی دقی  و ارزیابِی صحیح قرار نگیرد و در صورتهی            

    ارشناساِن مربوط ، مرا ِز تََنفُر پدرا َنان، انحراف ایجاد ُنان،        

بدبین  نندِگان و شُبه  سازان را مورِد برخورد قرار نهدههنهد،              

مرد  و خانواده ها را با توجی ِ اطالعاتی، فرهنگی، اعتهقهادی و       

دینی آگاه ننمایند و نهایتا از تجرب  ی غمناِک سحرگاهاِن شِب           

قدِر رمضاِن  ازرون، برای جلوگیری از تَکهرار ایهن اقهدامهاِو               

رذیالن ، استفاده ننمایند، شکی نباید داشت    این جنایت هها           

همچنان در آینده نیز ادام  یافت  و دردسرهای جدیدی را برای           

 عمو  ایجاد خواهد  رد.

سخنی با همِگان خانواده های محتر ، پدران، مادران، نُخبگان،          

دانش جویان، علما، طالب و هم  ی مردمان خوِب شهرستهان،           

استان و ایران، شهادِو عالِمی دینی و نماینده ی شاخِص نظها             

اسالمی در شهری واِلیی، همچون  هازروِن بهزر،*، اولهیهن               

جنایت نبوده  ما این    انحراف و  ِ فهمِی بیضهی افهراد و                

رهروِی آنان از مسیِر شیطان، منافقان و مُنحرِفان و در نتیهجه              

تصمیِم ناجوان مردان  برای محرو   ردن جامی  از بهزرگهانهی             

ماننِد *شهید شیخ محمد خرسنِد قهرمان، نیز آخریِن آن هها           

نخواهد بود، آن چ  اما در این زمان اهمیت دارد آن است  ه                

بدانیم، دشمنان و شُبه  سازان، همچنان ب  فیالیهت مشهغهول         

بوده و برخی نیز در داِ  شان گرفتار شده و خواهنهد گهردیهد،                

مهم است بیاموزیم    چوب  ی داِر مجازاو، پایاِن عهمهِر یهک               

منحرف بوده، همان طور    امید می رود آغازی بهر عهبهرِو                

 منحرفین در  ُلِّ ایران و اَمثالِ  ازرون باشد.

 امان اهلل دهقان فرد

11 /6 /1931 

 یادداشت مدیر مسئول

هههیههئههت هههای   
مذهبی در طهول  
تاریخ ب  خصوص 
در طول تاریخ تشیع در ایران، عامل اصلی گسترش فهرههنهگ    
اسالمی در بین مرد  و نهادین   ردن آن بوده اند. رهبر میظهم   

ما مسلمهان هها و به     »انقالب راجع ب  این موضوع فرموده اند:  
خصوص ما شیییان، امتیازی داریم    دیگر ملیت هها و ادیهان   
این امتیاز را ب  قدر ما ندارند و آن عبارو است از اجتهمهاعهاو    
دینی    ب  شکل روب  رو، چهره ب  چهههره، نهفهس به  نهفهس        
تشکیل می شود    این را در جاهای دیگهر دنهیها و در ادیهان     
. هست؛ ن  ب  این قوّو، ن  ب  این   دیگر  متر می شود پیدا  رد

 [٨وسیت، ن  ب  این تأثیرگذاری و محتواهای راقی]
توصی  هایی    رهبری در مورد هیئاو مذهبهی مهطهری مهی     
 نند، زیاد و متنوع است اما می توان آن ها را ب  طور  لهی در  

 شش دست  طبق  بندی  رد:
 . فضای هیئت٨

درباره ی فضای جلساو، حضرو آقا میتقدند    باید تلفیهقهی   
باشد. ایشان میتهقهدنهد اسهاس       «عاطف »و  «منط »از عنصر 

استوار است. یینی   «عواط »و  «منط  قوی»حر ت تشیع بر 
اگر جلس  ای باشد    بحث های استداللی آن زیاد باشهد، امها   
بحث های محبتی و عاطفی آن  م باشد، این جلس  مهیهمهوال     
نمی تواند مخاطب را جذب خودش  ند. افراد مهیهمهوال  سهرا       
جلس  ای می روند    بخشی از آن استدالل باشد و بخشی هم 
. این امتزاج عاطف  و استدالل همیش  مورد تأ ید رهبهر    عاطف 
انقالب بوده است. منط  قوی است. یینی صرف عواط  نیست،  
اما منط  تنها هم نیست. عواط  هم با آن درآمیهخهته  اسهت.      

 [2این از آن جاهایی است    عقل و عش  با هم می سازد.]
 . منبر2

ایشان در جلس  ای در جمع فیاالن هیئهت ههای رزمهنهدگهان      
اسال  درباره ی اهمیت و  ار رد منبر در ههیهئهت فهرمهودنهد:       
. یینی این طور مهی    هیئت های مذهبی باید  الس درس باشد

جلس  یا یک ده  رفت پای منهبهری    ٨۱فرمایند    اگر  سی 
نشست، آخر ده  احساس  ند یک مطلب را فههمهیهده اسهت.     
مثال  فهمیده باشد    خواص و عوا  عاشورا چ   سانی بودند و 
چ  موضوعاتی موجب شد تا عده ای در برابر اما  میصو  علیه   
السال  قرار بگیرند و او را ب  شهادو برسهانهنهد. لهذا ایشهان در       
مورد بحث منبر می فرمایند    عزاداری را واقیها  به  مهیهنهای      
حقیقی  لم  باید ب  صورو  الس درس دربیاوریم. این حالهت   

را ما االن  م می بینیم، ب  خصوص در هیئت ها  م مشهاههده   
. ایهن        . این جزو نقص های  ار  نونی  شور مها اسهت می شود
هم  مجالس عزا و موالید فرصت است از این فرصت هها بهایهد    

 [٩شما استفاده  نید.]
 . هیئت نباید سکوالر باشد٩

در جلس  ای    سال گذشت  اعضای ستهاد مهر هزی ههیهئهت       
رزمندگان اسال  خدمت حضرو آقا رسیدند، بهنهده صهحهبهت      
 رد  و اشاره داشتم    ما در هیئت ها ب  شیرا و سخهنهرانهان    
خودمان گفتیم    باید ب  دغدغ  های نظا  اسالمی    دغدغ  
ی مرد  هم هست پرداخت  شود و از این جلسهاو بهایهد بهرای     
. ایشان هم بیدا  در خالل صحهبهت     بصیرو افزایی استفاده شود

یک نکته  ههم   »خود ب  همین موضوع اشاره  ردند و فرمودند:  
همین مطلبی است    آقای نجاو اشاره  ردند    درست ههم  
. هیئت ها نمی توانند سکوالر باشند؛ هیئتِ اما  حسیهنِ    هست
سکوالر ما نداریم  هر س عالق  مند ب  اما  حسین است، یینی  
عالق  مند ب  اسال  سیاسی است، اسال  مجاههد اسهت، اسهال     
مقاتل  است، اسال  خون دادن است، اسهال  جهان دادن اسهت؛    
مینای اعتقاد ب  اما  حسین ایهن اسهت. ایهن  ه  آد  در یهک       
مجلس روض  یا هیئت عزاداری مراقهب بهاشهد  ه  نهبهادا وارد       

 «مباحث اسال  سیاسی بشود، این غلط است.

یینی هیئت این نیست    ب  سیاست  اری نهداشهته  بهاشهد؛      
چون بیضی سخنران ها عادو  ردند    می گویند ما سیاسهی  
. رهبر انقالب میتقدند این عبارو، عبارو صهحهیهحهی       نیستیم

یکی از خصوصیاو ائم  ی طاهرین »نیست. ایشان فرموده اند:   
این بوده    هم  ی آن ها مبارزین و مجاهیدن فی سبیهل ا   
. یکی از ائم  ی طاهرین را سرا  نداریهد  ه  ایهن هها در       بودند

 [4]«موضع مجاهدو و مبارزه قرار نداشت  باشد.

این آموزه و این خط همان عاملی است    موتور مهحهر ه  ی    
سهال از ههههور     ٨٩۱۱شیی  را ب   ار انداخت  است و ما بید از 

اسال ، شاهد هستیم پرچم شیی  در مناطقی از جهههان اسهال     
بلند شده و این مسأل  باعث عصبانیت سیاسیون، متیصبهیهن و   
. مها قهبهل از انهقهالب بها         متحجرین منطق  و جهان شده است
تمسک ب  همین آموزه ها مبارزه می  ردیم. شهادو طلبی هها   
. یینی ایهن    و مبارزه ی ما با طاغوو از همین منبرها شروع شد

تشریه    ۲2   حضرو اما  رحم  ا  عصر روز عاشورای سال 
می برند ب  مدرس  ی فیضی  و آن منبر مهیهروف خهود را مهی     
روند و خطاب ب  شاه می گویند    ای جناب شاه  مهن به  تهو     
نصیحت می  نم، دست از این اعمال و روی  بردار، مهن مهیهل    

ندار   ه  اگهر روزی اربهاب هها بهخهواههنهد تهو بهروی، مهرد             
شکرگزاری  نند؛ من نمی خواهم تو مثل پدرو بشی و شهروع  
. بنابراین حضرو اما  در برهه     می  نند ب  شاه نصیحت  ردن
های مختل  از عاشورا و تاسوعا و اربهیهیهن و مهحهر  و صهفهر        
استفاده  ردند برای پیروزی نهضت علی  رژیم. این یینی هیئت  

 سیاسی.
همچنین پس از پیروزی انقالب هم ما از این هرفیت استفهاده  
. یینی ما در دفاع مقدس با تمسک ب  مبارزه و شههادو     ردیم
طلبی ائم  علیهم السال  بود    رزمندگان خودمان را تشهویه    

یا »و  «یا فاطمة الزهرا»می  ردیم؛ رزمندگان ما با سربندهای 
ب  جبه  ها رفتند و در آن جا هم می گفتنهد  ه  مها     «حسین

می خواهیم همان طور    اما  حسین علی  السال  شهید شهد،  
 ما هم شهید بشویم.

پس میرفت زایی و شناخت باید از مهمترین  ار ردهای هیئت 
. یکی از مهم ترین  ارها این است    ب  مرد  بهگهویهیهم       باشد

در دوران حاضر مهربهوط    «هویت یزیدی»و  «هویت حسینی»
ب  چ   سانی است.ه چنان چه  رههبهر انهقهالب فهرمهوده انهد:          

فهمیدن قضی  ی عاشورا فقط در تاریخ نیست، در هر زمانهی  »
باید دید عناصر تشکیل دهنده ی هویت یزیدی  جا پیهدا مهی   
شود؟ آن گاه در مقابلش باید عناصر تشکیل دهنده ی ههویهت   
حسینی را ب  میدان آورد. منبر باید انسان ساز باشهد، انهدیشه      
ساز باشد. روض  و نوح  و سین  زنی باید فضا را از مسائل زنهده   

 [5ی حسینی، میرفت و آگاهی پر  ند.]
 . مدای هیئت۲

راجع ب  مداحی ب  طور لی نظر رهبر انقالب این است    اگهر  
محتوای شیر و نوع خواندن آن مدای هنرمندان  بهاشهد بهیهضها       
. بهارهها ایشهان در         تأثیرش از دو یا س  منبر هم بیشهتهر اسهت

 «میرفت افزایی»صحبت های خود فرموده اند    مدای باعث 

. ایشان مداحی را   جوشانهدن چشهمه  ههای     »ب  افراد می شود
مداحی، میرفت افهزائهی اسهت.    »می دانند:   «عواط  در دل ها

مداحی، پرا ندن میرفت و حکمت و امید و عقهیهده ی راسهخ    
است. مداحی، جوشاندن چشم  های عواط  در دل ها است؛ با  

 [6]استفاده ی از هنر شیر، هنر آواز، هنر اجرا.

یک موقع یک فردی راجع ب  واقی  ی  ربال داستانی می گوید 
   داستانش، هم خیلی زیبا و هم خیلی حزن انگیز اسهت؛ آن  
فردی هم    می شنود متأثر می شود؛ اما یک فرد دیگری می 
آید همین داستان زیبا را تبدیل ب  فیلم یا تئهاتهر یها یهک اثهر      
هنری می  ند و آن وقت خیلی اثر می گذارد بر قلهوب انسهان   

.  ار مهدای ههم مهانهنهد  هار یهک          ها؛ اثری    درازمدو است
هنرمند است    یک موضوع را با استفاده از نوا و صدای خوش 
و هنرمندان  ب  مخاطب عرض  می  ند    موجهب اثهرگهذاری    
در »بیشتر آن می شود. رهبر انقالب در یک جایی فرموده انهد:    

: شیرتان هنر    ار مداحیِ شما چند چشم  ی هنری وجود دارد
است؛ صدایتان هنر است؛ آهنگی    انتخاب می  نیهد، ههنهر    

 [7]«است؛ اشاراو و  ارهایی    انجا  می دهید، هنر اسهت.   

لذا می گویند در مداحی، شیر خوب و هنهرمهنهدانه  خهوانهدن       
 بسیار مهم است.

 . اشیار مداحی5
راجع ب  بحث شیر، حضرو آقا می گویند شیری را قبول داریم 
و می گوییم    این شیر برای مجلس اما  حسین علی  السال  
خوب است    واجد چند خصوصیت باشد. فرموده اند شیر باید  

بهاشهد:    «قانع  ننده»و  «خوش مضمون»، «قوی»، «محکم»
شیر شما باید خوب، محکم، قوی، خهوش مضهمهون و قهانهع      »

. گاهی قصیده ای    شما می خوانید، ب  انهدازه ی     ننده باشد
. گاههی یهک     چند منبرِ یک منبریِ خوش بیان تأثیر می گذارد
. ایهنههها آسهان و         بیت شیِر بجا ب  قدر یک  تاب قیهمهت دارد
مجانی ب  دست نمی آید. انسان باید زحمت بکشد،  ار و تالش  

 [8].« ند، شیر خوب را بیابد، آن را حفظ  ند و بخواند.

درباره ی خصوصیت دیگر شیر فهرمهوده انهد  ه  بهایهد دارای       
مفاهیم اسالمی باشد و صرف قشنگ و جذاب بهودن  هفهایهت     
. مثال  بیضی از اشیاری را    مداحهان مهی خهوانهنهد        نمی  ند
قشنگ است و آد  خوشش می آید، اما هیک مفههو  اسهالمهی    
همراهش نیست. افراد هم می آیند و همراهش گری  می  ننهد   
اما میرفتی در آن نهفت  نیست. ب  همین دلیل ایشان فهرمهوده    

  : یکی از چیزهایی    باید در این اشیار باشهد، عهبهارو از    »اند
اسهت.   -مثال  در باب توحید یها نهبهوو     -مفاهیم بلند اسالمی 

بهترین اشیار قدما در باب توحید و نبوو، همین مدایحی است 
   شیرای بزر، ما در مقدم  ی دیوان ها و مثنهوی ههایشهان    

 [9]ذ ر  رده اند و گفت  اند..

 . سبک و آهنگ مداحی١
درباره ی سبک هایی هم    مداحان برای سهرود هها و نهوحه      
های خود در ایا  والدو و شهادو انتخاب می  نند نیز ایشهان  
. اولین نکته  ای  ه  ایشهان راجهع به         توصی  ها و نکاتی دارند

 «توج  ب  موسیقی اصیل ایرانهی »سبک روی آن تأ ید دارند، 

است؛ ایشان میتقدند بسیاری از گوش  های موسیقهی ایهرانهی    
برگرفت  از مرثی  ها و مداحهی هها اسهت. یهیهنهی بسهیهاری از          

موسیقی هایی    االن مرسو  است و آههنهگهسهازان مها در      
دستگاه های مختل  می سازند، برگرفت  از مرثی  های مداحهی  
های قدیمی در ایران است. بنابراین مداحان می تواننهد از ایهن    
موسیقی اصیل سنتی ایران    اتفاقا  دارای تهنهوع زیهادی ههم     
هست برای ساخت سبک ها و آهنگ های خود استفاده  ننهد:  

ما در قدیم از زبان موسیقی دان های میروف شنیهده بهودیهم    »
   می گفتند موسیقی اصیل ایرانی را نوحه  خهوان و شهبهیه       
خوان ها حفظ  رده اند؛ مواف  خوان، مهخهاله  خهوان، عهلهی       
ا برخوان، قاسم خوان. هر  دا  یک دستگاهی را ب  اینهها مهی    
دادند    باید در آن دستگاه بخوانهنهد. ایهن مهوجهب شهد  ه          

   ن  نُت داشت، ن  نوشت  داشهت   -موسیقی نانوشت  ی ایرانی 
بتواند برسد ب  دست  سانی    اینها  -و ن  چیز دیگری داشت 

 [٨۱را با نُت و شیوه های جدید بتوانند ثبت و ضبط  نند.]
 «پرهیز از تقلید غلط از سهبهک ههای غهربهی     »نکت  ی بیدی 

است. ایشان میتقدند از سبک های غربی باید پرهیز شهود و در   
خهوانهنهده ی    »جاهای مختلفی بر این موضوع تأ ید  رده اند:  

آن ههم   -جلس  ی مداحی، ناگهان بیاید آهنگ های اروپائی را 
ب  شکل غلط و نابلد بنا  ند خواندن؛ سبک ههائهی  ه  فهر      
 نید حاال فالن خواننده ی غربی یا مقلد عربِ آن غربهی یهک   
وقتی خوانده، ما این را از او یاد بگیریم و بنا  نیم خواندن   ه    
. مهوسهیهقهی       قبل از انقالب هم متأسفان  همین  ارها را  ردند
 -اصیل ایرانی را    می توانست نوع حالل هم داشهته  بهاشهد     
البت  همان موسیقی اصیل، یک نوعش هم حرا  است؛ فهرقهی   

همان را هم ضایع  ردند. البت    -بین ایرانی و غیر ایرانی نیست 
بید از انقالب بهتر شد؛ اما حاال مثال  مدای یا خهوانهنهده ی مها     

آههنهگ    -آن ههم غهلهط     -بیاید در رادیو و تلویزیون ب  تقلید 
غربی یا آهنگ مجالس لهو را در مجلس ایمهان و در مهجهلهس     

 [٨٨مینویت تکرار  ند، این درست نیست؛ این غلط است.]
ب  همین دلیل هم ایشان ب  مداحان توصیه  مهی  هنهنهد  ه        

خودتان آهنگ بسازید. این هم  ذوق  »خودشان آهنگ بسازند:  
و این هم  هنر وجود دارد. یقینا  در جمع عالق  مندان به  ایهن    
جریان  سانی هستند  ه  مهی تهوانهنهد آههنهگ ههای خهوِب          

 [٨2مخصوص مداحی بسازند؛ آهنگ عزا، آهنگ شادی]
 (.Khamenei.irتهی  وتنظیم اسدزاده )منبع: 

 پی نوشت ها:
 [٨  ]٨٩١/٣۲٣۲-   [2  ]٨٩١٨٣/٣2۱-   [٩   ]٨٩١١٣١٣2-   [۲ ]

٨٩١2٣١٣2-   [5  ]٨٩١/٣٨٣2٨٩٣[  ١]   -٩2٣2٣٨٨-   [/ ]
٣/٣٨٣//٨٩۱   [١  ]٨٩١١٣٨[  ٣]   -٣/٣٨٣//٨٩۱٣2١-   [٨۱ ]
٨٩١١٣۲٣٨۲- [٨٨ ]٨٩١١٣۲٣٨۲- [٨2 ]٨٩١۲٣5.٣ 

های مذهبی و  های مقام معظم رهبری مدظله العالی به هیئت خالصه فرازهایی ازتوصیه
 اندرکاران عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(        دست

 چگونه شان و جایگاه نمایندگی مورد خدشه قرار می گیرد؟

نامه و پایگاه هفته
 اینترنتی شهرسبز

ها، اخبار، تحلیل
 ها و... یادداشت

-خبرنگار افتخار می
 پذیرید

shahresabz@
gmail.com 

منتظر همکاری شما 
 هستیم
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حلقِه ی دارِ مجازات، پایانِ عُمرِ یک 
 مُنحرف، آغازی بر عبرتِ منحرفین!

عمومی و امور بین الملل نهاد نماینده مقاقا     روابط به گزارش
اهلل دژکا  نماینده  اهلل لطف معظم رهبری در استان فارس، آیت

شهریور  ۸ولی فایه در استان فارس و اما  جمعه شیراز امروز، 
های نماز جمعه شیراز با اشاره به بحث طرح شقده در   در خطبه

: هفته گذشتقه سقه نشقانقه را       خصوص نشانه های ایمان گفت
مطرح کردیم اینکه اگر خشنود باشیم باطلی را انجا  ندهقیقم،   
اگر ناراحت باشیم معصیتی مرتکب نشویم و اگقر دقدرتقمقنقد      

 باشیم به کسی ظلم نکنیم بلکه عفو کنیم.
 های ایمان عشق به امام حسین)ع(؛ یکی از نشانه

وی در ادامه بحث هفته گذشته به حدیثی از اما  جعفر صقاد  
های  )ع( اشاره کرد و افزود: بر اساس این حدیث یکی از نشانه   

( می   )ع افتد دلق    ایمان آن است که فرد ودتی یاد اما  حسین
گیرد؛ به فرموده حضرت رسول)ص( اگر نشانه ایمقان     آت  می
کنیم، ببینیم که حرارت عشق اما  حسیقن)ع(    وجو می را جست

 در دلمان هست یا نه.
اهلل دژکا  با بیان اینکه آت  عشق اما  حسیقن)ع( در دل     آیت

شقود، گقفقت: بقر اسقاس ایقن         مومن هیچ زمانی خاموش نمی
کند مگقر ششقمق  بقه      حدیث هیچ مومنی یاد حسین)ع( نمی  

اشک بنشیند. امکان دارد خیلی ظاهرها مشخص نقکقنقد، امقا      
( را اگقر      ریشه ایمان زمانی مشخص می شود که نا  حسیقن)ع

 شود. بشنود، مومن ششم  اشک آلود می
اما  جمعه شیراز گفت: اشک ریختن برای اما  حسین)ع( یعنی 

توانقد بقه آخقرت و     ریشه ایمان در دل فرد خشک نشده و می
 شفاعت اما  حسین)ع( امیدوار باشد.

 های ایمان را در ایام محرم بروز دهیم جلوه

های ایقمقان را از    ه وی با تأکید بر اینکه در ایا  محر  باید جلو
خودمان بروز دهیم به نکاتی که باید در این ایا  مدنظر داشت 

: اولین موضوع در مقورد    و آن ها را انجا  داد اشاره کرد و گفت
جلوه شهر است، شیراز شهری است که در اسال  و به محبقت  
اهل بیت)ع( بنا شده، هر کس که محبت اهل بقیقت و عشقق      

 حسین)ع( را ندارد، اهل شیراز نیست.
: از روزی که خاندان آل بویه در شیراز   آیت اهلل دژکا  بیان کرد
اند تاکنون میدان، میدان عشق و محبت اهل بیت)ع( بوده    بوده

 است و خواهد ماند.
 جلوه سومین حر  اهل بیت)ع( را در شیقراز افقزایق  دهقیقم       
نماینده رهبر معظم اناالب در فارس با تأکید بر اینقکقه بقایقد     
جلوه اهل بیت)ع( در این شهر باشد، اعطای عنوان حر  سقو     
اهل بیت)ع( به شیراز توسط ماا  معظم رهبری را یادآور شد و   

 گفت: این جلوه را باید افزای  دهیم.
وی با بیان اینکه فاصله شر  تا غرب شیراز باید جلقوه عشقق   
اما  حسین)ع( مشهود باشد، گفت: وظیفه شهقرداری، مقرد  و      

های دولتی است، اینکه یک سازمقان و   همه مدیران و دستگاه
داند کقه   اداره دریغ کند از نصب یک پرشم یعنی مدیر آن نمی

 کند. در کجا مدیریت می
مانند  اهلل دژکا  با اشاره به اینکه مرد  معطل گفتن ما نمی آیت

انقد، گقفقت:     ها را برپقا کقرده   و کار خود را شروع کرده و پاتو 
کنند فرهقنق     ها بودجه فرهنگی دارند اما فکر می بعضی اداره

غیر از علی و عشق علی و خاندان علی)ع( است، لذا بودجقه را    
 کنند. در جای دیگری هزینه می

اما  جمعه شیراز با اشاره به عشق ارادت سعدی و حقافقب بقه    
اما  حسین)ع( و اهل بیت)ع(، گفت: بعضی خیلی سنق  ایقن        

گویقنقد، اگقر وادقعقا       زنند اما دروغ می بزرگواران را به سینه می
گوییم بیاییقم هقمقراه شقویقم بقا آنقان کقه عشقق           راست می

ای  ورزیدند به اهل بیت)ع(، نه اینکه هر ساعت هر گقوشقه     می

کوتاهی در مسائل فرهنگی و ارزشی و طقرح مقبقاحقثقی کقه       
 آورد برای همه را شاهد باشیم. ماللت خاطر می

مجالس سوگواری حسینی، مجلس علم و موعظه 
 باشد

وی در بیان نکته دو  که باید در ایا  محر  مدنظر داشت، 
وگوی علم دینی  گفت: مجالس اما  حسین)ع( را نباید از گفت

گذرد، این خوب است  خالی کرد، گاهی مجالس به مداحی می
اما باید یک عالم سخن اهل بیت)ع( را بگوید، مجلس ما باید 
مجلس علم، موعظه و مرثیه باشد، اگر این سه را داشته باشیم 

 تاثیرگذار خواهد بود.
اهلل دژکا  همچنین برگزاری نماز ظهر عقاشقورا را بسقیقار      آیت

ایم و  سازی مناسب را نکرده مهم دانست و گفت: شاید ما زمینه 
بستر مناسب برای برگزاری نمازی باشکقوه در حقر  مقطقهقر      
فراهم نشده است. باید این موضوع را مدنقظقر داشقت و آن را     

 دنبال کرد.
وی در خطبه دو  نماز جمعه شیراز، تولید سامانه پدافندی را از 
افتخارات نظا  اسالمی دانست و گقفقت: مسقنقوون روسقیقه        
اعتراف کردند که ایران با داشتن شنین سامانه موشکی نیاز به 

نققدارد، ایققن افققتققخققار بققرای مققرد  و خصققوصققا     ۰۴۴اس 
 افتخارآفرینان نیروهای مسلح و نظامی است.

 محکومیت کشتار مسلمانان کشمیر
اما  جمعه شیراز همچنین با اشاره به مظلومیت مرد  مسلمان 

هقا انقگقلقیقس را       کشمیر، خباثت استعمارگقران و در راس آن 
محکو  و حمایت مسلمانان ایران را از مرد  مظلو  کشقمقیقر    

 اعال  کرد.
اهلل دژکا  همچنین کمک مرد  فارس و شیراز به بازسازی  آیت

های مطهر حضرت علی)ع( و اوود علقی    عتبات عالیات و حر 
( در عرا  را یک افتقخقار دانسقت و بقر لقزو  تقداو  ایقن           )ع

 افتخارآفرینی تاکید کرد.
الحرا ، هفته  وی در ادامه با یادآوری اینکه هفته اول ماه محر 

: امقر بقه     امر به معروف و نهی از منکر نامیده شده است، گفت
معروف و نهی از منکر وظیفه همه مسلمانقان اسقت شقرا کقه     

خواهم امر به معروف و نهقی   حضرت اما  حسین)ع( فرمود می  
 از منکر کنم و پیروان ایشان هم باید همینگونه باشند.

تقا   ۷۶نماینده رهبر معظم اناالب در فارس با اشاره بقه آیقات   
۶ های مومن و منافق را  سوره توبه، که خداوند در آن ویژگی ۷

: همان  گونه که در این آیقات آمقده،    مطرح فرموده است، گفت
کند، اما منافقق دلق     مومن امر به معروف و نهی از منکر می

 خواهد منکر در جامعه اشاعه پیدا کند. می
اهلل دژکا  با تصریح اینکه آنچه امروز آمریکا و انگقلقیقس     آیت

تبلیغ کرده و افرادی که ایمانشان ضعیف اسقت آن را تقایقیقد     
کنند، عالمتی از وجود نفا  است، گفت: بقایقد مقنقافقق را        می

 شناخت و از صفوف مومنان کنار گذاشت.
ها به کارهای اجرایی و  هشدار درباره رخنه نفوذی

 مدیریتی
: متأسفانه گاهی به دلیل کم ددتی، نفوذی  ها تا  وی اضافه کرد

روند و آنجا هم امقر   عرصه کارهای اجرایی و مدیریتی جلو می
 کنند. به منکر کرده و میدان را برای منکرات باز می

های ماا  معظم رهبری به  اما  جمعه شیراز با اشاره به توصیه
گقویقم کقه مقرادقب       دولت، گفت: من هم به سران دولت مقی  

ها باشید، اگر نفوذی نیست شرا در مجلس رسمی شاهد  نفوذی
هایی هستیم که در هیچ کجا ساباه نداشته، گیر   گری زن جلوه
ریزی کقرده اسقت،    اند اما یکی برنامه های باو موافق نبوده رده
 ها باید پیگیری شود و نفوذی را پیدا کنند. این
اهلل دژکا  با بیان اینکه در آن مراسم، به روستائیان و ادوا   آیت

: ما دصد نداریم این را بقه    و ارزش های مرد  توهین شد، گفت

تری  های مهم ای برای دولت تبدیل کنیم، دولت اولویت مسنله
ها بقرقردازد،    نظیر معیشت و ادتصاد مرد  را دارد که باید به آن

دهیم، شاهد  خرج می اما گاهی هرشه سکوت کرده و آرام  به
بعضی مسائل هستیم که گاهی در همین شهر شیراز هم انجا  

 شود. می
 برخی فهم درستی از مسائل فرهنگی ندارند

وی با تصریح اینکه برخی افراد که فهم درسقتقی از مسقائقل     
فرهنگی ندارند، به تاکیدات ماا  معظم رهبقری اشقاره کقرد و    

: از نظر معظم  له اولویت مسنله فقرهقنق  در دراز مقدت      گفت
نسبت به مسنله ادتصاد هم بیشتر است و باید نسقبقت بقه آن    

 ددت داشت.
نماینده رهبر معظم اناالب در فارس گفت: از مجموعه مدیران  

خواهیم که در این زمینه پیشگیرانه عمل کنقنقد تقا     فارس می
ای حادث نشود، اگر شد دشن  نیست. ایقنقکقه خقالف       مسنله
های دینی و فرهنگی مرد  و نظا  کقاری انقجقا  شقود      ارزش

خوب نیست و حتی تذکر دادن آن هم جلوه منقاسقبقی نقدارد،     
همه ما یک مجموعه و یک ملت و یک نظا  هستیم، درسقت  
نیست مدا  تذکر دهیم، عالج وادعه را باید دبل از ودوع انجقا   

 داد.
 مبارزه بقا فسقاد ادقتقصقادی؛ از مصقادیقق امقر بقه مقعقروف           

اهلل دژکا  یکی دیگر از مسائل مهم در باب امر به معروف  آیت
و نهی از منکر را بحث مبارزه با فسقاد ادقتقصقادی دانسقت و      
: بخشی از این وظیفه برعهده دستگاه دضایی است که با   گفت
توجه به رویکرد ریاست دوه دضائیه یعقنقی ادقدا  نقه اعقال ،      
کارهای خوبی انجا  شده و در حال انجا  است، امیدواریم کقه  
خیلی مرادبت کنند تا این حرکت ارزشمند لطمه نخقورد شقون   

 کند دنقبقال آتقو گقرفقتقن اسقت.        دشمن و کسی که ضرر می
: متأسفانه گاهی شعارهای رئیس دستگقاه دضقا     وی یادآور شد

گیرد که او شه خدمتی را به نظا  و  مورد توجه بعضی درار نمی
 کند و دیگران هم همین کار را انجا  دهند. اسال  می

اما  جمعه شیراز با بیان اینکقه دولقت هقم در ایقن مقوضقوع       
: همقه    وظیفه ای برعهده دارد و مسلما باید پیگیری شود، گفت

این مرد  در ادداماتی که از باب امر در مبارزه با فساد، وابالقی  
گری و اباهه گری، حل مشکالت ادتصادی مرد  که کقاری از  

 آن باوتر نیست، حامی اددامات دولت بوده و هستند.

 : 8938شهریور  8های نماز جمعه  اهلل دژکام امام جمعه شیراز در خطبه بیانات آیت

 های ایمان  عشق به امام حسین)ع(؛ یکی از نشانه



ب  گزارش روابط عمهومهی شهههرداری  هازرون در      
ادام  روند تکمیل پارک خانواده عملیاو تسطیح و 
رگالژ پارک خانواده انجا  شهده اسهت  و در حهال    
حاضر با فیالیت فشرده ا یپ های عمرانی ، واحهد  
فضای سبز و  خدماو شهری عملهیهاو مهحهوطه       

سازی، موزاییک فرش پیاده رو و   اشت چهمهن و   
درخت در فضاهای مختل  پارک در حال اجرا می 

 باشد.
همچنین در راستای گسترش فضای سبز ب  ویههه  

پارک ها و برخورداری تمامی نقاط شههر از فضهای   
سبز شهری پروژه ساخت پارک محل  ای شهههرک   
فجر    از مدتی پیش  لید خورد ههم ا هنهون بها     

درصدی درحال اجرا مهی بهاشهد   ه       ۱/پیشرف 
انشا  با تهوجه  به  تهالش مضهاعه  نهیهروههای          
شهرداری ب  زودی این دو پارک جهت اسهتهفهاده    

 شهروندان عزیز ب  بهره برداری خواهد رسید. 
از دیگر  پروژه های درحال اجرای شههرداری مهی   
توان ب  موزائیک فرش پیاده رو خهیهابهان بهاههنهر       
)عهِ(  به  مهنهظهور           روبروی بیمارستان ولییهصهر 
زیباسازی و تسهیل در عبور و مهرور شهههرونهدان،     
 انیو گذاری  وچ  روبروی بیمارسهتهان و اصهالی    
هندسی میدان بیثت و چهار راه پزشکیان جهههت   
روان سازی ترافیک اشاره  رد    طهی چهنهد روز    

 آینده ب  اتما  خواهند رسید.
الز  ب  ذ ر است    طی چند روز گذشت  عملیاو 
آسفالت برخی از میابر شهر ازجمله   هوچه  یهک     
خیابان نهضت،  وچ  جنب بیم  ایران، تیداد سه   

های شهرک پردیس،  وچه  واقهع      وچ  از  وچ 
در یک طرف  نطنِ جنب پمپ بنهزیهن و یهکهی از     
 وچ  های خیابان شهید رضازاده ب  انجا  رسیهده  

 است. 
همچنین نصهب  ه  پهوش ههای اسهتهانهدارد در        

شهید، با  نظر، شقای  و رفیع  به    ٨٩۱۱پار های
منظور باال بردن سطح ایمنی  ود ان در استفهاده  

از وسایل بازی ب  اتما  رسیده است و هم ا هنهون   
عملیاو نصب    پوش های استانهدارد در پهارک   

 میلم در حال اجرا می باشد.
در پایان امیدواریم    شهروندان همچون گذشته   
شهر را خان  خود دانست  ، ضمن مشار ت جمیهی  
نسبت ب  حفظ  نگهداری فضای سبز و مهبهلهمهان     
شهری حساسیت داشت  و شهرداری را در پیشبهرد  

 اهداف خود یاری رسانند.

 اخبار شهرداری کازرون
 9صفحه  شهرسبز 1173سپتامبر  9/ 7557الحرام محرم 9/ 7938شهریور  71شنبه / سه584/ شماره 71سال 

 تالش مضاعف شهرداری کازرون جهت بهره برداری از پارک خانواده

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

ههیهأو مهوضهوع        ٨٩٣١١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱22۱برابر رأی شماره    

های فهاقهد      قانون تییین تکلی  وضییت ثبتی اراضی و ساختمان       

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملهک پهاسهارگهاد               

تصرفاو مالکان  بالمیار  متقاضی آقای رمضان فرهادپور فرزنهد         

صادره  25/۱/۲١٣١٨ دملی    ۲۱٩درویش ب  شماره شناسنام      

از فسا در ششدانگ یک قطی  زمین مهزروعهی به  مسهاحهت                  

اصلی مهفهروز و      /فرعی از  ٨٣٩مترمربع تحت پالک  ٨۱۱۱١5

فهارس     5اصلی قطی  دو واقع در بخهش     /شده از پالک      مجزی

خریداری از مالک رسمی آقای )درویش فرهادپور( محرز گردیده           

 ٨5است. لذا ب  منظور اطالع عمو  مراتب در دو نوبت ب  فاصل                

   اشخاص نسبت ب  صدور سهنهد           شود. درصورتی    روز آگهی می  

توانند از تاریخ انتشهار    مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می     

اولین آگهی ب  مدو دو ماه اعترا  خود را ب  این اداره تسلیم و              

پس از اخذ رسید، هرف مدو یک ماه از تاریخ تسلیم اعهتهرا ،              

دادخواست خود را ب  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسهت             

در صورو انقضای مدو مذ ور و عد  وصول اعهتهرا  طهبه                 

 مقرراو سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

هیأو موضوع    ٨٩٣١١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱2٨٩برابر رأی شماره     

های فاقد    قانون تییین تکلی  وضییت ثبتی اراضی و ساختمان      

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد            

تصرفاو مالکان  بالمیار  متقاضی آقای رمضان فرهادپور           

 دملی     ۲۱٩فرزند درویش ب  شماره شناسنام                   

صادره از فسا در ششدانگ یک قطی  زمین            25/۱/۲١٣١٨

 ٨٣2مترمربع تحت پالک        ٨5١٩/5مزروعی ب  مساحت      

اصلی قطی     /شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     /فرعی از   

فارس خریداری از مالک رسمی آقای          5دو واقع در بخش       

)درویش فرهادپور( محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع            

شود.   روز آگهی می    ٨5عمو  مراتب در دو نوبت ب  فاصل            

   اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی            درصورتی

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب          اعتراضی داشت  باشند می   

مدو دو ماه اعترا  خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ               

رسید، هرف مدو یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ،                    

دادخواست خود را ب  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی              

است در صورو انقضای مدو مذ ور و عد  وصول اعترا              

 طب  مقرراو سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

ههیهأو مهوضهوع        ٨٩٣5١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱١۱١برابر رأی شماره  

های فهاقهد      قانون تییین تکلی  وضییت ثبتی اراضی و ساختمان       

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پهاسهارگهاد              

ا هبهر عسهکهری          تصرفاو مالکان  بالمیار  متقاضی آقای علی     

 هدمهلهی       2 وچی فرزند اصغر به  شهمهاره شهنهاسهنهامه                   

صادره از مرودشت در ششدانگ یکبابخانه  به             ١///٩/2۲٩2

اصلهی    ٨فرعی از     2٩١۲مترمربع تحت پالک      ٨5۲٣٩۱مساحت  

شده از پالک یک اصلی قطی  دو واقع در بهخهش             مفروز و مجزی  

فارس خریداری از مالک رسمی آقای )قاسم مهروو( مهحهرز                 5

گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عمو  مراتب در دو نوبهت به                 

   اشخاص نسهبهت به        شود. درصورتی  روز آگهی می  ٨5فاصل   

توانند از     صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می       

تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدو دو ماه اعترا  خود را ب  ایهن              

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، هرف مدو یک ماه از تهاریهخ                

تسلیم اعترا ، دادخواست خود را ب  مراجع قضایهی تهقهدیهم              

نمایند. بدیهی است در صورو انقضای مدو مهذ هور و عهد                  

 وصول اعترا  طب  مقرراو سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

هیهأو مهوضهوع        ٨٩٣١١۱٩٨۱2٨۱۱۱22٩برابر رأی شماره    

های فاقد    قانون تییین تکلی  وضییت ثبتی اراضی و ساختمان       

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پهاسهارگهاد             

تصرفاو مالکان  بالمیار  متقاضی آقای ابراهیهم مهحهمهدی            

 دملهی    ٨2حقیقی فرزند درویش حسین ب  شماره شناسنام         

صادره از مرودشت در ششدانگ یهک واحهد            2۲٩٩22۱55١

فهرعهی    5٣مترمربع تحت پالک  ١۱2٩٣5۱گلخان  ب  مساحت  

اصلی قطیه  دو       ٨2شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     ٨2از  

فارس خریداری از مالهک رسهمهی )سههها                 5واقع در بخش    

مشاعی خود متقاضی( محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع            

شهود.     روز آگههی مهی       ٨5عمو  مراتب در دو نوبت ب  فاصل         

   اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متهقهاضهی             درصورتی

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب          اعتراضی داشت  باشند می   

مدو دو ماه اعترا  خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخهذ               

رسید، هرف مدو یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست          

خود را ب  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صهورو        

انقضای مدو مذ ور و عد  وصول اعترا  طب  مقرراو سنهد           

 مالکیت صادر خواهد شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

هیأو موضوع قانون  ٨٩٣١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱2٣١برابر رأی شماره    

های فاقد سهنهد        تییین تکلی  وضییت ثبتی اراضی و ساختمان      

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفهاو           

 ار فرزند احمهد      ا بر  شت   مالکان  بالمیار  متقاضی آقای علی    

صهادره از       2۲٩2/٣٨٣/5 هدمهلهی        ٩٣ب  شماره شناسنام     

سیادو شهر در ششدانگ یکبابخان  دوطبق  )نهیهمهسهاز( به                   

اصهلهی      2فرعی از       ٩//۲مترمربع تحت پالک      2٨۱مساحت  

 5اصلی قطی  دو واقع در بخش          2شده از پالک      مفروز و مجزی  

فارس خریداری از مالک رسمی )گوهرملهک قهوامهی( مهحهرز                 

گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عمو  مراتب در دو نوبهت به                 

   اشخاص نسهبهت به        شود. درصورتی  روز آگهی می  ٨5فاصل   

توانند از     صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می       

تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدو دو ماه اعترا  خود را ب  ایهن              

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، هرف مدو یک ماه از تهاریهخ                

تسلیم اعترا ، دادخواست خود را ب  مراجع قضایهی تهقهدیهم              

نمایند. بدیهی است در صورو انقضای مدو مهذ هور و عهد                  

 وصول اعترا  طب  مقرراو سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

هیهأو مهوضهوع        ٨٩٣١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱٨5۱برابر رأی شماره    

های فاقد    قانون تییین تکلی  وضییت ثبتی اراضی و ساختمان       

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پهاسهارگهاد             

نههاد     ال  حسیهن  تصرفاو مالکان  بالمیار  متقاضی آقای امین     

 2۲٩2/٣٨٩٣١ دملهی      25٨فرزند رضا ب  شماره شناسنام       

صادره از سیادو شهر در ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه           

مترمربهع تهحهت پهالک           ٨٨5)تجاری مسکونی( ب  مساحت       

 5٨١شهده از پهالک          اصلی مفروز و مجزی 2فرعی از  ١۲/۲

فارس خریداری از    5اصلی قطی  دو واقع در بخش         2فرعی از   

مالک رسمی خانم سلطان سیادو محرز گردیده است. لذا به             

روز آگههی   ٨5منظور اطالع عمو  مراتب در دو نوبت ب  فاصل         

   اشخاص نسبت ب  صدور سند مالهکهیهت            شود. درصورتی    می

توانند از تاریخ انتشار اولیهن   متقاضی اعتراضی داشت  باشند می    

آگهی ب  مدو دو ماه اعترا  خود را ب  این اداره تسهلهیهم و                 

پس از اخذ رسید، هرف مدو یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ،       

دادخواست خود را ب  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است     

در صورو انقضای مدو مذ ور و عد  وصول اعتهرا  طهبه               

 مقرراو سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

هیأو مهوضهوع      ٨٩٣١١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱2٣٩برابر رأی شماره    

های فاقد   قانون تییین تکلی  وضییت ثبتی اراضی و ساختمان       

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسهارگهاد            

تصرفاو مالکان  بالمیار  متقاضی آقای غالمرضها ارغهوانهی           

 2۲٩2/۱۱/٣٨ دملی    ٨٩فرزند حاجی ب  شماره شناسنام      

صادره از سیادو شهر در ششدانگ یکبابخان  به  مسهاحهت              

اصلی مفروز و  ٨فرعی از  2۲٩١مترمربع تحت پالک  2/2٣١٨

 5شده از پالک یک اصلی قطی  دو واقع در بهخهش                  مجزی

فارس خریداری از مالک رسمی آقای احمد پورعسکری محهرز          

گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عمو  مراتب در دو نوبت به               

   اشخاص نسبت به        شود. درصورتی    روز آگهی می    ٨5فاصل   

تواننهد    صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می       

از تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدو دو ماه اعترا  خود را به               

این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، هرف مدو یک مهاه از                

تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست خود را ب  مراجهع قضهایهی             

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورو انقضای مدو مذ هور و             

عد  وصول اعترا  طب  مقرراو سند مالکیت صادر خهواههد           

 شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

ههیهأو مهوضهوع        ٨٩٣١١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱2٣۱برابر رأی شماره    

های فهاقهد      قانون تییین تکلی  وضییت ثبتی اراضی و ساختمان       

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملهک پهاسهارگهاد               

تصرفاو مالکان  بالمیار  متقاضی خانم اعظم بانوشیری فهرزنهد       

 2۲٩2/2۲٣25 هدمهلهی         ٩محمدحسن ب  شماره شناسنام      

صادره از سیادتشهر در ششدانگ یک باب مغازه به  مسهاحهت               

اصلی مهفهروز و        2فرعی از  ۲//۲مترمربع تحت پالک  ٩۱٣٣5

اصلی قطیه  دو واقهع در          2فرعی از  25٨شده از پالک      مجزی

فارس خریداری از مالک رسمی آقای )اسدال  اسهدزاده(            5بخش  

محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عمو  مراتب در دو نوبت             

   اشخاص نسبت به        شود. درصورتی    روز آگهی می    ٨5ب  فاصل    

تواننهد از      صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می       

تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدو دو ماه اعترا  خود را ب  ایهن        

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، هرف مدو یک ماه از تهاریهخ                 

تسلیم اعترا ، دادخواست خود را ب  مراجع قضهایهی تهقهدیهم               

نمایند. بدیهی است در صورو انقضای مدو مذ ور و عد  وصول       

 اعترا  طب  مقرراو سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
برابر رأی هیأو موضوع قانون تییین تکلی  وضییت ثبهتهی           

های فاقد سند رسمی مستقهر در واحهد             اراضی و ساختمان  

ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفاو مالکان  بهالمهیهار            

  ردد: متقاضیان جهت اطالع عمومی ب  شری ذیل آگهی می

آقهای مسهیهود       ٨٩٣١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱۱٩٨5برابر رأی       -٨

 هدمهلهی       ٣پورجم فرزند محمود ب  شماره شنهاسهنهامه             

صادره از مرودشت در موازی چهههار دانهگ       2۲٩2١١2٨١۲

مشاع از ششدانگ یک قطی  زمین مزروعی  به  مسهاحهت              

اصلی مهفهروز و        ١فرعی از  ١مترمربع تحت پالک  ١۱۱۱۱

فارس  5اصلی قطی  دو واقع در بخش        ١شده از پالک      مجزی

خریداری از مالک رسمی )سها  مشاعی خهود مهتهقهاضهی(         

 محرز گردیده است.

آقهای مهحهمهود          ٨٩٣١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱۱٣٩برابر رأی     -2

 هدمهلهی       2١۱پورجم فرزند مسیود ب  شماره شناسنامه          

صادره از مرودشت در مهوازی یهک دانهگ         ١٣2١//2۲٩2

مشاع از ششدانگ یک قطی  زمین مزروعی  به  مسهاحهت              

اصلی مهفهروز و        ١فرعی از  ١مترمربع تحت پالک  ١۱۱۱۱

فارس  5اصلی قطی  دو واقع در بخش        ١شده از پالک      مجزی

خریداری از مالک رسمی )سها  مشاعی خود مهتهقهاضهی و          

 خریداری از مسیود پورجم( محرز گردیده است.

فاطم  بهی بهی        ٨٩٣١۱٩٨٨۱2٨۱۱۱۱۱٣١برابر رأی     -٩

 هدمهلهی       ٨222زارعی  فرزند ا بر ب  شماره شناسنهامه            

صادره از مرودشت در مهوازی یهک دانهگ         ٨/2۲٩٨٨١٣5

مشاع از ششدانگ یک قطی  زمین مزروعی  به  مسهاحهت              

اصلی مهفهروز و        ١فرعی از  ١مترمربع تحت پالک  ١۱۱۱۱

فارس  5اصلی قطی  دو واقع در بخش        ١شده از پالک      مجزی

خریداری از مالک رسمی )سها  مشاعی خود مهتهقهاضهی و          

 خریداری از مسیود پورجم( محرز گردیده است.

 ٨5لذا ب  منظور اطالع عمو  مراتب در دو نوبت ب  فاصله                

   اشخاص نسبت به  صهدور           شود. درصورتی    روز آگهی می  

تهوانهنهد از        سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می      

تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدو دو ماه اعترا  خود را به          

این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، هرف مدو یک مهاه از       

تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست خود را ب  مراجع قضهایهی         

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورو انقضای مدو مذ ور و        

عد  وصول اعترا  طب  مقرراو سند مالکیت صادر خواههد      

 شد.

 ٣٨٩٣١ ٣۱5 2١تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ٣٨٩٣١ ٣۱١ ٨2تاریخ انتشار نوبت دو : 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 
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گاه عشقق، مقردی از سقاللقه      ماند تا آن روز که بار دیگر از کعبه عاشورا تما  شد، اما روزهایی که شون عاشوراست پایانی ندارد. عاشورا می 
 گری برانگیزد... همان مرد خالق عاشورا، فریاد تکبیر سر دهد و مرد  رابه دیا  برای دادگری علیه ستم

 مهدی، فرزندی از فرزندان عاشورا حسین، از تبار علی، منادی دادگری و دادخواهی، با پرشم دادگسترجهانی بر کعبه تکیه خواهد زد و منقادی 
 عدالت گستری و صلح جهانی  خواهد بود.

ی رعلمهدی فاط منتام نخواهد بود،البته که انتاا  مظلومین را از ظالمین خواهد گرفت او نیز شون اجداد بزرگوارش براخواهد خواست،وباذوالفاا
 که عینیت حق وحایات است خواهد آمد تادسط وعدل وصلح را ادامه کند وظلم وستم را براندازد.

رسهههانهههی   بههه  گهههزارش مشهههرق، پهههایهههگهههاه اطهههالع   
KHAMENEI.IR     طههی فههراخههوانههی اعههال   ههرد بهه

های شرعی مخاطبان    مربوط ب  احکها  عهزاداری    پرسش
 دهد. است، پاسخ می

زاده،  ارشناس مسائل فقهی  االسال  والمسلمین فالی حجت
  ب  پرتکهرارتهریهن سهواالو، مهطهابه  بها فهتهاوای حضهرو           

اند  ه  در ادامه  مهتهن       ای پاسخ داده الیظمی خامن  ا  آیت
 شود: ایشان ب  این سواالو ارائ  می  پاسخ

یک عزاداری موررد راوایوه اهوت )و(وه      و           
 هایی )اید داشت  )اشد؟ ویژگی

: یهک        در جواب باید عر   نیهم عهزاداری دو حهیهث دارد
شود، یک حیث  حیث محتوایی است و مطالبی    گفت  می

قالب و شیوه عزاداری است. از نظر محتوا آنچ   ه  گهفهته       
شود نباید مطالب حرا  و خالف شرعی بهاشهد، یهیهنهی       می

درو  نباشد، غلو نباشد، موجب وهن به  مهذههب نهبهاشهد،       
موجب تنقیص مقا  اباعبدا  )ع( و میصومین )ع( نباشهد و      
همچنین موجب پایین آمدن مقا  خود مومنین و عهزاداران  
هم نباشد؛ یینی از نظر محتوا یینی مطالب مستند بهاشهد،   
خالف عقاید مکتب اهل بیت نباشد، خالف مرا  اهل بهیهت   
. نسهبهت به  شهیهوه           نباشد الی آخر    توضهیهح داده شهد
عزادارای اوال همراه با  ار حرا  نباشد مثل موسیقی حرا  و 
امثال اینها، و موجب وهن مذهب هم نباشد، ییهنهی  هاری    
نکنند    سوژه ب  دست دشمنان بیافتهد و بها ایهن شهیهوه      
عزاداری    داریم، آنها علی  مکتهب اههل بهیهت و پهیهروان       
. اجهمهاال ایهن را         مکتب اهل بیت تبلیغ سو داشت  بهاشهنهد

های عزاداری مناسب مهورد رضهایهت اههل      توانیم ویهگی می
 بیت برشماریم.

شورد   هایی ک  در ایام محرم داده می )ا ترج  )  اطعام
و انسان )  حالل )ردن آنها یق(ن ندارد، آیوا وورردن   
آنها اشکال دارد؟ لطفا هم از نظر فقهی و هم از نظور  
. اگر نذری کسی کو  وو و       اوالقی پاسخ فرمای(د

 دهد را )خرریم  طرر؟ ن ی
در مواردی    انسان غذایی را یقین ندارد ب  حرا  بودنهش،  

 نند عزاداران را، غذایی پختند در این ایها  بهرای    اطیا  می
دهد و شهمها یهقهیهن       آورند یا فردی مثال نذری می شما می

دهد، ب  نظر حضهرو آقها خهوردن آن     دارید    خمس نمی
غذا، چون یقین ب  حرا  بودن یا مخهلهوط به  حهرا  بهودن      
ندارید، یینی یقین ندارید این غذا حرا  است، یقین نداریهد  
   متیل  خمس است، یینی خهمهس در ایهن غهذا اسهت،      

چون پرسیهدنهد    -خوردنش اشکال ندارد. اما از نظر اخالقی  
گویند اگر باشد ممکن است اثر وضیی داشت   ها می بیضی -

باشد.ه خب اگر بتوانید احتیاط  نید خهوب اسهت؛ به  ایهن      
مینا    اگر تبیاو سویی ندارد نخورید، قبول نکهنهیهد، یها     

ن  ب  این مهیهنها  ه       -اینک  اگر مثال متیل  خمس هست 
خهودتهان    -حتما متیل  ب  خمس است یینی شبه  داریهد   

خمسش را بپردازید یا اگر موردی هست    ممکن اسهت از  
باب شبه  حرا ، یینی مال مرد  مثال باشد، به  عهنهوان رد    
مظالم بپردازید؛ گرچ  واجب نیست. حکم اولی    گفتهیهم    
شما یقین ندارید غذا از حرا  است یا مخلوط ب  حرا  است، 
. بنابراین در مجالس عزا    شر هت    خوردنش اشکالی ندارد

دهند طیها  بهرای شهمها       نند غذا می  نید و اطیا  می می
آورند و امثال اینها، خوردنش اشکال ندارد، از نظر فقهی  می

خالص  ب  قول میهروف   -حرا  نیست. اما اگر  سی بخواهد  
پرهیز بیشتری داشت  باشد احتیهاط   -جز اولیای الهی باشد 

 خوب است.
پرس(دند نظر آقا در مررد )رهن  شودن در عوزاداری    

 (سه؟ اگر ف(ل برداری نشرد و زنان ن(ز نب(ونونود    
دانند این کار   طرر؟ آیا از نظر فقهی، ایشان حرام می

 را؟
در پاسخ ب  این سوال باید عر   نیم حضرو آقا توصهیه    

ها برهن  نشوند.  فرمودند ب  برخی از مداحان    در عزاداری
اما این ب  عنوان یک فتوای فقهی نیست    مها بهگهویهیهم      
. خب اگر نامحرمانی نیستند، اگر مسئل  سهویهی     حرا  است

 هنهد خهب     بر آن مترتب نیست، دشمنان سواستفاده نمهی 
ممکن است بگوییم حرا  هم نهبهاشهد؛ مهثهال یهک جهمهع         

 نند، فهقهط مهردان     محدودی هستند فیلمبرداری هم نمی

زنند؛ امها   هستند حاال پیراهن را از تن درآوردند و سین  می
ب  عنوان یک توصی   -ب  طور  لی توصی  ایشان این هست 

های مردها برهن  نشوند. چرا؟ چون ممکن      در عزاداری -
است هم در میر  دید نامحرمان باشند و هم دشمنان بهاز  
از این مسئل  سواستفاده  نند برای تبلیغ علی  مکتب اههل  

 بیت.
ها )  صررتو  دسوه    پرس(دند اگر شخصی در روا 

)زند تا جایی ک  صررت  زوم شرد، حتی کبرد شرد، 
 آیا این ع ت مشکلی دارد؟

در پاسخ باید عر   نیم در حهد  هبهود شهدن  ه  حهاال       
ممکن است با زنجیر زدن با سین  زدن بدن  بود شود، اگر 
ضرر میتنابهی برای بدن نداشت  باشد ب  نظهر حضهرو آقها    
اشکالی ندارد. اما  ارهایی فراتر از اینها  ه  مهمهکهن اسهت       
دشمنان سواستفاده  نند، مثل مجروی  ردن خهود، مهثهال    
بدن را زخم  ردن مثل قم  زدن، مثل عبور از روی آتش و 

دهند،  امثال اینها    در بیضی جاها برخی از افراد انجا  می
ها  چون ب  هر حال اینها اعمال مستندی نیست، در عزاداری

ن  وارد شده است، ن  سیره بر این بوده است و امهروزه ههم   
دشمنان از اینگون  اعمال علی  مکتب اهل بیهت و پهیهروان    

 ننهد، اگهر در آن حهد بهاشهد بله         اهل بیت سواستفاده می
. اما اگر در همین حد    متیارف است سهیهنه       اشکال دارد

زنند بدنشان ممکن است سرخ شود  بهود   میزنند زنجیر می
شود، در حد متیارفش    ضرر میتنابهی برای بدن نداشته   

 باشد، اشکالی ندارد.
 آیا هرول  کردن در عزاداری اشکال دارد؟

اگر موجب وهن مذهب نباشد، یینی دیگران سهواسهتهفهاده     
نکنند علی  مکتب اهل بیت، اشکالهی نهدارد. ولهی به  طهور       
 لی توصی  این هست    از اینگون  اعمال در عهزاداری هها   

. در پاسخ سوال  هایی    میموال در مورد شیهوه   پرهیز  نند
ی عزاداری و برخی از  هارههایهی  ه  در عهزاداری صهورو       

خوانی و امثهال   میگیرد و اشکال شرعی هم ندارد مثل تیزی 
ههای   اینها، وقتی سوال شده است، ضمن تایید آن عهزاداری 

متیارف و متیادلی    از دیرباز بین مومنین مهرسهو  بهوده    
"بهتر آن است    مجلس ذ ر مصیبت برپا    اضاف  فرمودند: 
. پس میلو  است    اینگون   ارهای متیارف مهثهل      "  نند

زنی و زنهجهیهرزنهی به  طهور        های عزاداری مثل سین  هیئت
متیارف اینها اشکالی ندارد و جهز شهیهائهر دیهنهی مها االن        

. اما یک  ارهایی    موجب وهن مهذههب     محسوب می شود
است در شان مومن نهیهسهت ایهن  هارهها را انهجها  دههد،          

 نند علی  مکتب تشهیهع، آن    دشمنان از آن سواستفاده می
  ارها جایز نیست.
ها )  عله استقبال پرشرر جرانوان و   در )روی ه(ئه

های  ها، و(ا)ان تراکم ج ع(ه و ک برد جا در حس(ن( 
اطراف )ست  شده یا تردد در آنها )ا مشکوت موراجو     

. آیا این کار اشکال دارد؟ یا اینوکو  صودای      می شرد
عزاداری و(لی )لند )اشد، اگر مورجوآ آزار و اتیوه    
نشرد  طرر؟ و اگر اشکال دارد، آیا شرکوه در ایون   

توران   مجال  )ا علم )  اینک  داوت حس(ن(و  نو وی   
 حضرر پ(دا کرد اشکال دارد؟

اوال بدانیم    عزاداری حضرو اباعبدا  حسهیهن از افضهل    
قرباو است. تاثیر بسیار زیادی و آثار و بر او بسیار زیهادی   
دارد و همچنان باید این مراسم عزاداری اباعبدا  حسهیهن   
)ع( زنده بماند و تا ید بر آن هست. خود سیره مقا  میظهم     
رهبری هم بر این است    در برخی از ایا  سال مجلس عزا 

شود در محضهر   خوانی می  نند، ذ ر مصیبت و نوح  برپا می
. اما در برخی از ایا ، بیرون آمدن هیئت  های عزاداری  ایشان

 ها اینها جز شیائر دینی است مثل تاسوعا و عاشورا. و دست 
شود برخی  ها بست  می خب ب  طور طبییی برخی از خیابان

شود گرچ  همهان جهاهها ههم اگهر بشهود        ها بست  می از راه
. امها مهثهل       مراعاو  نند    ب  طور بست  نشود بهتر اسهت

بهمن مهثهل تهاسهوعها       22راهپیمایی روز قدس راهپیمایی 

عاشورا امثال اینها طبییی است    ا ثر مهرد  ههم در ایهن    
. اما در غیر این مواقع    شهخهصهی در      مراسم حضور دارند

ای یا در منزل خودش مجلس عزایهی بهرپها  هرده      حسینی 
است ولو عزاداری سید و سهاالر شهههیهدان بهاشهد، خهالف        

هها، یها راه را بهر مهرد       مقرراو نظا  باشد یینی بسهتهن راه  
گهرچه  عهر      -ببندند ب  خاطر مجلس عزاداری شخصهی  

 رد  حساب تاسوعا عاشورا جهداسهت و اصهال خهروج ایهن      
شهود و به     ها جز شیائر دینی محسوب می ها و دست  هیئت

شود مهرد  ههم مهطهلهع       ها بست  می طور طبییی خیلی راه
امها   -هستند و قالب مرد  هم در این مراسم شر ت دارنهد  

در غیر این مواقع مومنین باید مراعاو  ننهد، راه بهر مهرد     
بست  نشود و صدای بلندگوها آزاردهنده نبهاشهد و مهرد  را    
اذیت نکند، همچنین صدای طبل و امثال اینها و  هارههای   

های صلواتی    برپها   مثل ایستگاه -دیگری    جانبی است 
خوب است؛ ولی یک جایهی بهاشهد  ه  ههم راه       - نند  می

مرد  بست  نشود، ایجاد مزاحمت نشود و نظافت خیابان هها  
حفظ بماند. اما پرسیدند آیا شر ت در چنهیهن مهجهلهسهی        
اشکال دارد؟ ن ، شر ت در آن مجلس ولو جا ههم نهبهاشهد     
اشکالی ندارد، ولی شما مزاحمت ایهجهاد نهکهنهیهد و راه را       

 نبندید.
زنی و )  اصطوال    آیا گفتن تکر حس(ن     در س(ن   

شرر تند و پشه سر هم، )ی احترامی اسه و اشکوال  
 ورانی اسه؟ شرعی دارد؟ آیا این مصداق غنای روا 
ای رهبر انقهالب   هاهرا مصداق غنا نباشد، اما باز یک توصی 

داشتند ب  برخی از مداحان    این تکرار این الفها  ثهمهره    
"ایهن        چندانی ندارد و عین عبارو این بود  ه  فهرمهودنهد 

خوانی شما باید حکم یک منبر آمهوزنهده    مداحی شما، نوح 
. یینی قصیده  هایی را بخوانیهد مهطهالهبهی را       را داشت  باشد

شان نسبت ب  ائم  اطههار و   داشت  باشد    مرد  بر میرفت
تاریخی    گذشت  است، وقاییی    در عاشورا اتفاق افتهاده  
است اطالع بیشتری پیدا  نند؛ باید یک مهنهبهر آمهوزنهده      

ای ندارد. البته     فرمودند    تکرار این الفا  ثمره باشد. و می 
توانیم ب  طور  لی بگوییم حرا  است؛ ن  حرا  نیست و  نمی

. ب  عنوان یک توصی     ب  جهای    ب  عنوان یک فتوا نیست
تکرار این الفا  مطالبی گفت  شود    بهرای مهخهاطهبهیهن       
ضمن اینک  عزاداری هست مفید هم باشد و بر میرفت آنهها  

 بیافزاید و چیز یاد بگیرند
ای )از کردم و از آنجایی ک  در ماه  )  تازگی یک مغازه
شورد و   ها در منطق  ما )(شتر می محرم تعداد مشتری

)ا این شرایط من مقداری هم )و  )وازار )ودهوکوارم،      
وراستم )دانم اگر تاسرعا و عاشررا مغوازه را )واز    می

کنم و ورید و فروشی داشت  )اشم اشکوال شورعوی    
 دارد؟

)ع( از یکسری  ارها پرهیز    مومنین در ایا  عزای میصومین 
: مثال مجلس شادی ندارند اما اگر عقد خوانده شود   می  نند

. میموال  ارها را تیطیل می   نند  ه  در ایهن    اشکالی ندارد
شهود، شهر هت     مراسمی    جز شیائر مذهبی شناخت  مهی 

 نند. اگر مغازه باز  ردن شما در آن ایا  توهینی باشهد به     
عزاداران یا ب  عزاداری یا ب  ایاعهبهدا  حسهیهن، بله  ایهن       

. اما اگر یک مغازه  ای است    چند ساعتهی بهاز    اشکال دارد
 ند    برخی از حوائِ مومنین برآورده شود و بیهد ههم    می

بهیهنهدیهد و ههیهک از آن بهرداشهت نشهود  ه             مغازه را می
احترامی و توهین ب  عزاداری و عزاداران یا خدای نا هرده    بی

)ع( است، اشکالی ندارد. ولهی به  طهور        ب  اباعبدا  حسین 
 لی عر   ردیم میموال مومنین در یکسهری ایها  خهاص    

 شهنهد و    مثل عاشورا، دست از یکسری  ارهای دیگهر مهی  
همگی در مراسم عزای سیهد و سهاالر شهههیهدان حضهرو       

 اباعبدا  حسین )ع( شر ت میکنند.  
زنی نظر حضرت آقا را پرس(دند کو  )و     راجع )  ق  

نظر ایشان    حک ی دارد؟ آیا مقلدین سایر مراجوع  
هم )اید از این دسترر تبع(ه کنند؟ و نکت  دوم اینک  

آیا مخف(ان  )ردن یا مخف(ان  نبردن آن )ا هم فورقوی   
 دارد؟

زنی، شاید هم  شنیده بهاشهیهد     خب نظر آقا را در مورد قم 
دانند. تیبیهر       ایشان این  ار را در وضییت فیلی حرا  می

این  ار حاال مهمهکهن     -ای دارد  ایشان این بود    ن  سابق 
های دور یهک   ای داشت  باشد اما در گذشت  است یک سابق 

ای بین مومنین نداشته    زنی سابق  چنین  ارهایی مثل قم 
افزون بر اینک  امروزه از این عمل دارد علی  مکتهب   -است 

. شهمها اگهر       اهل بیت و علی  شیییان سواستفهاده مهی   شهود
ها و  لم  شیی  را بهزنهیهد،     مراجی   نید ب  برخی از سایت

. فلذا بل  این  ار ب  نظر   زنی دیده می همین تصویر قم  شود
حضرو آقا حرا  است و باید از این  ار پرهیز شود و فهراتهر   
از فتوا، ایشان تیبیرشان این بوده    قم  نهزنهنهد و حهتهی      
تیبیری داشتند    این عزاداری نیسهت، بهلهکه  تهخهریهب        
عزاداری است. بنابراین هم  مومنین و مقلدین سایر مراجهع   
با  مال احترا  ب  مراجع میظم تقلید، از این دستهور بهایهد    
تبییت  نند و از اینگونه   هارهها در عهزاداری  ه  ایهنههها         
عزاداری نیست، بلک  ب  ضرر مکتب اهل بیت هست پرهیهز  

. و فرقی هم بین قم   زنی مخفیان  یا علنی نگذاشتنهد؛    نند
بنابراین حتی جداگان  هم سوال شده است در مورد اینهکه    
مخفیان  بروند قم  بزنند، فرمودند ن  این  ار را هم نهبهایهد    

 بکنند و منع  ردند.
های ع رموی   لعن )روی از دش نان اهت )(ه در مکان

 یا وصرصی    حک ی دارد؟
هایی است    بارها پاسخش را شایهد   این هم از جمل  سوال

هم  شما از خود حضرو آقا شنیده باشید و همهیهن اواخهر    
. ب  خاطر این فتن   هایی    در جهههان    بیشتر تا ید داشتند

اسال  پیش آمده است و برادر شی و مسلمان  شهی بهیهن    
برخی از مسلمهانهان و ضهرری بهرای جهههان اسهال  دارد و        

بهرد.   الملهل مهی   سودش را استکبار جهانی و صهیونیسم بین
اند ب  مقدساو سایر مذاهب  بارها شنیدید    ایشان فرموده

توهین نکنید و توهین ب  مقدساو سایهر مهذاههب را حهرا      
. ب  عالوه هر عملی    موجب تفرق  بین مسلمانان   دانستند
. بهنهابهرایهن        شود، ایشان آن را منع  ردند و حرا  دانستنهد
مومنین از  ارهایی    ب  هر حال سودی ندارد، بلکه  ضهرر   

شهود و مهوجهب     ها مهی  دارد و موجب اختالف بین مسلمان
شود یا موجهب وههن مهذههب      برادر شی بین مسلمانان می

هست یا ب  نحوی توهین ب  مقدساو سایر مذاهب اسالمهی  
. سهوالهی        است انشا  بپرهیزند    این عمل جایز نهیهسهت
دومی    در اینجا مطری شده این است    در این مجالس 

شود شر ت  رد یا ن  یک وقهت هسهت شهمها شهر هت        می
 نید آن منبری را یا آن مدای را از این  ار خهودش بهاز    می
ههای   دارید حاال با تذ ر محترمهانه   ه  از ایهن گهفهته         می
ها الز  و واجب است اما  انگیز بپرهیزد این گاهی وقت تفرق 

شهود او   اگر ن  شر ت شما این اثر را ندارد بلک  تقویت مهی 
شهود   اندازند تقویهت مهی   مجلس چنین افرادی    تفرق  می

بل  گاهی وقت ها شر ت در چنین مجالسی جایز نیسهت و  
 باید پرهیز شود.  

هوا و   نظر حضرت آقا در مررد الفاظی ک  در عوزاداری 
ها استفاده م(شرد و در شان یک مسولو وان و     نرح 

حتی انسان ن(سه و نسبه دادن یکوسوری الوفوا      
 رک(ک )  ورد    حک ی دارد؟

 ال در عزاداری آن نزا ت و سنگینی و وزانت عزاداری بایهد  
. در پاسخ یکی از سوال  ها ما اشاره  ردیم    هم  حفظ شود

مثل  ذب مثل غلو نسبهت   -باید از مطالبی    حرا  است 
پرهیز شود و هم باید از مطالهبهی  ه  دون     -ب  ائم  اطهار 

. اصهال اسهال  پهیهروان       شان یک مسلمان است، پرهیز شود
پسندد. شهمها     خودش را وزین سنگین و باوقار و مستقل می

های حرا ، لباس شهههرو اسهت و     نگاه  نید از جمل  لباس
لباس شهرو یینی لباس سبک، لباسهی  ه  در شهان یهک     
مسلمان نیست، لباسی    از نظر رنگ دوخت یا  یهفهیهت    

ای اسهت  ه  اگهر طهرف      پوشیدن یا حتی اندراس ب  گونه  
شهود، ایهن در شهان یهک      نمها مهی   بپوشد در جامی  انگشت

. لذا در تیابیهری  ه  خهوانهده مهی       شهود در   مسلمان نیست
ها ولو حاال در مقا  اههار ارادو ب  میصومهیهن یها به       نوح 

اباعبدا  باشد، اما در شان یک مومن نیست چنین الفاههی  
ب   ار ببرد، آنها هم شایست  نهیهسهت در عهزاداری و از آن     

 پرهیز شود.
های دیگر ه چرن  در مراقعی ایام عزاداری )ا مناسبه
. پذیورایوی از     شآ یلدا و ع(د نرروز ه زمان می شرد

 ها )ا ش(رینی و آج(ت    حک ی دارد؟ مه ان
دانیم    مومنان و ارادتمندان ب  اهل بیت عصمهت   هم  می

( در ایها  عهزای آن      )ع و طهارو مخصوصا اباعبدا  حسین 
آفهریهن را  هنهار      حضرو، یکسری  هارههای شهاد و شهادی    

پوشنهد و مهجهلهس شهادی       گذارند. حتی لباس شاد نمی  می
حاال ممکن است عقدی خوانده شود به    - نند  برگزار نمی

اما مجهلهس    -عنوان سنت پیغمبر و ازدواجی صورو بگیرد 
 نند چرا؟ ب  خاطر مراعاو احترا  حضهرو   شادی برپا نمی

. و لذا شایست  نیسهت    اباعبدا  و همچنین ایا  عزای ایشان
هایی مانند مناسبت ملی  ه  بها ایها  عهزای         در مناسبت

اباعبدا  حسین یا پیامبر اعظم یا ائم  دیگر تهالقهی دارد و   
همزمان شده است، شایست  یک مومن نیست    ب  شهادی  
. من یک توضیح مختصری خدمت شما عر   نهم:    بپردازد

دانهیهم و    اگر ما خودمان را واقیا عزادار اباعبدا  حسین می
دانیم یا در عزای سایهر ائهمه  خهودمهان را       عزادار پیامبر می

دانیم، آیا شخص عزادار  ه  عهزیهزی را از دسهت      عزادار می
داده، پههدری را از دسههت داده، فههرزنههدی را از دسههت داده،  

ها اقوا  بستهگهان     ند؟ گاهی وقت مجلس شادی برگزار می
هها دیهگهر     آشنایان ب  خاطر مر، یک نفر از خاندان، مهدو 

. بهرای چهی؟ بهرای ایهنهکه            مجلس شادی برپا نمی  نهنهد
خودشان را عزادار میداننهد و لهذا از نهظهر حهکهم فهقهههی          

. مگر اینک    نمی توانیم بگوییم حرا  است، اما شایست  نیست
بل  در آن ایا  اگر  سی مجلس شادی برپا  هنهد یها در آن    

ها، ب  نحوی اهانت و توهین ب  صاحب آن ایا  باشد، ب   شب
پیامبر اعظم سایر ائم  ب  اباعبدا ؛ اگر توهین تلقی شود یا 
قصد خدای نا رده توهین و جسارو داشت  باشد این حهرا   

 است و باید پرهیز شود.
تراند در هنگام سخن گفتون و   پرس(دند آیا انسان می

ترست کردن )  ائ   دستان ورد را مانونود دعوا )و      
 س ه آس ان )گ(رد؟

خهواههیهم؛ یهیهنهی        دانند    ما دعا را از خهدا مهی   هم  می
درخواست حاجت از خداوند است و ائم  اطههار را واسهطه     

جوییهم به  عهنهوان      دانیم و ب  آنها توسل می فیض الهی می
حجِ خداوند، ب  عنوان اولیای الهی    در پیشگاه خداونهد  

دهیهم. وابهتهغهوا       قرب و منزلتی دارند آنها را واسط  قرار می
الی  الوسیل ؛ این دستور قرآن است. بنابراین توسل ب  آنههها    
ب  عنوان وسیل  و شفیع و  سی    در پیهشهگهاه خهداونهد      

خواهیهم.   قرب و منزلتی دارد و اصل حاجت را از خداوند می
 -بنابراین اگر دست ب  دعا برداشتند و خدا را قسهم دادنهد   
 -مثال ب  اما  حسین، ب  پیامبر اعظم و سایر اولیای الهههی   

. همه     دعایی داشتند و حاجتی خواستند، این اشکالی ندارد
دانند    ما اعتقادمان بر این هست    شخص پیامبهر و   می

ائم  اطهار، عباد الهی هستند، بندگان واقیی خدا هستهنهد.   
خوانیم اشهد ان ال ال  اال ا  وحده الشریک  ما در تشهد می

خوانیم و  ل ، اول شهادو ب  وحدانیت خداوند، بید از آن می
اشهد ان محمد عبده و رسول ؛ یینی حتی پهیهامهبهر را به       

دانهیهم. ههمه       -عنوان عبد و بنده خدا و فرستاده خهدا مهی  
شان بر این است     مراجع میظم تقلید و حضرو آقا فتوای

اگر  سی ب  حر  مشرف شد و برای صاحهب حهر ، حهتهی     
اما ، سجده  ند آن سجده حرا  است؛ سجده فهقهط بهرای    
. سجده شکر ب  عنوان شکر الهی جهههت زیهارتهی  ه         خدا
نصیبش شده این اشکالی ندارد، اما سجده برای اما  نیسهت  

شهود   شود اگر در و دیوار بوسیده مهی  اگر ضریح بوسیده می
ب  خاطر شدو ارادو ب  صاحب آن خان  است، نه  ایهنهکه      
اینها عالقمند ب  آهن و فوالد و سنگ و آجر باشنهد، مهثهل    
بوسیدن پیراهن حضرو یوسه  اسهت  ه  پهیهامهبهر خهدا         

 حضرو ییقوب بوسید و بر چشم خود گذاشت.

 توسط حجت االسالم والمسلمین فالح زاده مطرح شد؛
 زنی فتاوای رهبرانقالب درباره برهنه شدن در عزاداری، هروله کردن، لطمه زدن، ذکر شور، قمه

ب  مناسبت هفت  دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیهدان            
خانواده شهیهد     ٨٩رجایی و باهنر، در دو روز اول این هفت  از           

و ایثارگر توسط فرماندار، ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران،          
اما  جمی  های بخش های جره و باالده و قائمی  و جمیی از          

 مسئولین شهرستان  ازرون تجلیل شد.
فرمهانهدار،     ٣١شهریور    2در اولین روز هفت  دولت، روز شنب         

رئیس بنیاد و جمیی از مسئولین شهرستهان بها حضهور در           
روستاهای بخش جره و باالده با خانواده های شهید خدابخش          
عباسی، شهید عبدالرحمن افشاری، شهید چنگیهز ضهیهغهم،            
شهید سردار  اهم نهاد، شهیهد نصهراله  نهوروزی و آزاده                 

 غالمحسین خسروی دیدار نمودند.  
فرماندار  ازرون طی سخنانی شهادو را ب  مدال افهتهخهاری             
تشبی   رد    خداوند ب  بندگان خاص خود عطا می  نهد و      
خانواده شهید هم ب  همین دلیل عزیز و گرامیست و  سهی             
نمی تواند این مدال را از آنان بگیرد و اضاف   رد هر  س می              
 خواهد عزیز و عزتمند باشد باید ب  دیدار خانواده شهدا برود.

در روز دو  هفت  دولت نیز در بخش قائمی  با خانهواده ههای               
شهید علی رمضانی، شهید فتح ال  هوشمندی، شهید قهدرو           
ال  ابونصری، شهید نجیب علی جو ار، شهید حمید  هایهدی،           
 شهید گرا  نادری و جانباز خسرو جو ار دیدار ب  عمل آمد.

اما  جمی  قائمی  در حاشی  این دیدارها، تجلیل و تهکهریهم              
خانواده های شهدا و ایثارگران را یک وهیف  عمومی دانست و           
با اشاره ب  حدیثی از پیامبر ا ر  )ص(    می فرماید: بهاالتهر               
از هر  ار خیری، خیر و نیکی دیگری است تا آنک  فردی در               
راه خدا  شت  شود، و باالتر از  شت  شدن در راه خدا خیر و               
نیکی نیست. گفت: شهدا ب  این خیر عظیم رسیده اند و به          
همین دلیل است    گذشت زمان نا  و یاد شهید را  م رنگ             

 نمی  ند.
احمد رضازاده رئیس بنیاد شهید  ازرون نیز طی مصاحب  ای          
گفت: از این    مسئولین شهرستان توج  ویهه ای ب  دیدار و             
رسیدگی ب  امور خانواده های شهدا دارند خهوشهحهالهیهم و            
امیدواریم این دیدارها باعث بر ت برای شهرستان بهاشهد و             
توج  ویهه ب  امور خانواده های شهدا و ایثارگران را ب  دنبهال             

 داشت  باشد.
همچنین در آغازین ساعاو روز اول هفهته  دولهت، گهلهزار                
شهدای  ازرون با حضور مسئولین شهرستان گلباران و عطهر          

 افشانی شد.

 دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران به مناسبت هفته دولت

در مرحل  نهایی مسابقاو سراسری قرآن  ریم مدارس سمپهاد،   
 ٨۱دانش آموز  ازرونی موف  ب   سب مقا  اول رشت  حفهظ             

 جزء قرآن در  شور گردید.  
ب  گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پهرورش  هازرون،            
میاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پهرورش  هازرون بها               
اعال  این خبر اههار داشت: مرحل  نهایی مسابقاو سهراسهری            

قرآن  ریم مدارس استیدادهای درخشان )سمپاد( بها حضهور             
دانش آموز دختر و پسر از سراسر  شور از دو  تا پهنهجهم       //

 شهریور در تهران برگزار گردید.  
هادی زال زاده افزود: محمدرضا دلپذیر، دانش آموز دبیرستهان           
شهید دستغیب  ازرون، توانست در این دوره از مسابقاو قرآن          
  ریم مقا  اول  شوری در رشت  حفظ ده جزء را بدست آورد.   
وی ادام  داد: محمدرضا دلپذیر یکی از دانش آمهوزان           
نخب  قرآنی و درسی می باشد،    برای چهارمین سال          
متوالی است    در مسابقاو قرآن مرحل   شوری حائز       

 رتب  می شود.  
امیرحسین جمشیدی، مدیر آموزش و پرورش  ازرون،       
در مراسم استقبال از این دانش آموز، ضمن تبریک به         
ایشان و آرزوی موفقیت برای وی در تهمها  مهراحهل              
زندگی، گفت: قرآن  تاب سیادو و رشهد و  همهال               
انسانهاست و دانش آموزان با تاسی و بهره مهنهدی از             
این  تاب مقدس و ارزشمند مهی تهوانهنهد زنهدگهی                

 پرافتخاری برای خود رقم بزنند.  
دانش آموز محمدرضا دلپذیر هم رمز موفهقهیهتهش را             
یاری خداوند متیال،  مک خانواده و مربیان و پشتکهار    

 و تالش خود عنوان نمود. 

جز  قرآن کشور توسط دان  آموز کازرونی  8۱کسب مقام اول رشته حفظ 
 در بیست و پنجمین کنگره سراسری قرآن کریم مدار  استعدادهای درخشان

ب  گزارش  ازرون نما، مر ز اورژانس  ازرون در زمهیهنهی به                
متر مربهع     ٩۱۱مترمربع در دو طبق  با زیر بنای          5۱/مساحت  

 شود. در مدو یک سال ساخت  می
میلیون تومان هزین  ساخت این مر ز را بهادر رحهیهمهی              5۱۱

  ازرونی از خیرین محلی تامین  رده است.
مر هز    5در شهرستان  ازرون     مر ز اورژانس  ٣ گفتنی است: از   

 ب  همت خیران این شهرستان ساخت  شده است.

 به همت خیر کازرونی:
 عملیات احداث مرکز اورژانس کازرون آغاز شد

 / یادت گرامی/ راهت پررهرو شهید مظلوم؛ در بین عزاداران حسینی جایت خالی


