
2

دوشنبه

1401
خرداد

تاریخ 

2

سال 
بیست وهشتم

3361
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 

 
  

 
 

 

   
 

 

    
 

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 5873 - 8002

0101455837001071 - 32344771
071 - 32344772

071 - 42229246

ISSN : 5873 - 8002

شماره

صفحه

روزنامه

اگر قرار باشد این کشورها فقط از ما استفاده کنند، نمی شود. قطعًا در این 
شرایط مطالبه ما از دولت این است که از منافع ملی در بازار جهانی دفاع کنند.
شرق در گزارشی به وضعیت فروش نفت پس از تهاجم روسیه با اوکراین 
و تأثیر آن بر بازار نفت ایران پرداخت و نوشت: جنگ روسیه و اوکراین 

معادالت پیچیده ای برای بازار نفت ایران رقم زده است. 
نفت  برای  ایران می گویند که تخفیف های زیاد روسیه  نفت  فعاالن صنعت 
خود باعث شده است که مشتریان قدیمی بازار ایران یعنی چین و هند به خرید 
قابل توجه نفت از روسیه و جایگزینی ایران روی آورند.رویترز هم به تازگی 

به  ایران پس از جنگ اوکراین  از  مدعی شده است که واردات نفت چین 
حدود یک سوم کاهش داشته و مطابق اعالم کپلر درحال حاضر چیزی حدود 
۴۰ میلیون بشکه نفت ایران از بهمن و اسفند سال گذشته تاکنون بدون مشتری 

روی آب معطل مانده اند.
ماجرا به همین جا ختم نمی شود و ایران تولید نفت یکی دیگر از رقبای خود 
را دو برابر کرده است! ایران با ارسال میعانات گازی به ونزوئال و ترکیب آن 
با نفت سنگین این کشور، تولید نفت ونزوئال را دو برابر کرده و چین نفت 

این کشور را ۲۵ دالر زیر قیمت بازار می خرد!

هادی رضایی، مسئول سازمان بسیج 
خبرنگاران  جمع  در  فارس  رسانه 
و  متولیان  مسئوالن،  داشت:  اظهار 
استان  در  فرهنگ  حوزه  مجریان 
اقدامات  و  برنامه ریزی  به  نسبت 
نقشه  تحقق  جهت  شده  انجام 
مردم  با  فارس   فرهنگی  مهندسی 

سخن بگویند.
حضرت  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
بر  مبنی  علیه  امام خمینی رحمت اهلل 
فرهنگی بودن انقالب، تصریح کرد: 
اعتقاد داریم که بی شک باالترین و 
واالترین عنصری که در موجودیت 
هر جامعه نقش اساسی دارد، فرهنگ 

آن جامعه است.
رضایی همچنین با اشاره به تأکیدات 
برهه های  در  رهبری  معظم  مقام 
به  دستور  و  انقالب  از  بعد  مختلف 
شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت 
فرهنگ  )مهندسی_  سند  تدوین  به 
کشور(، با بیان این مطلب که برای 
و  ساز  باید  -فرهنگی  مهندسی  سند 
کار اجرایی تهیه شود تا تحقق پیدا 
تدوین  و  برش  کرد:  تأکید  کند، 
در  فارس  مهندسی،فرهنگی  نقشه 
شش فصل، با توجه به سند باالدستی 
و بیانیه گام دوم انقالب و رونمایی 
در  رئیس جمهور  حضور  با  آن  از 
و  بزرگ  کار   ۱۴۰۰ سال  ماه  مهر 
پیگیری های  با  که  بود  شایسته ای 
استان  در  ولی فقیه  محترم  نماینده 
زمان  اینک  پذیرفت  فارس صورت 

اقدامات صورت  تا  است  آن رسیده 
پذیرفته نسبت به اجرای  راهبردهای 
کالن فرهنگی استان فارس  )احصا 
فرهنگی  مهندسی  نقشه  در  شده 

استان( بیان شود.
به گفته مسئول سازمان بسیج رسانه 
فارس،  موضوعات معنویت، اخالق، 
هویت  با  خانواده  و  زندگی  سبک 
اسالمی _ ایرانی؛ اتحاد ملی و انسجام 
و  والیت  فرهنگ  پرتو  در  اسالمی 
در  تحول  و  علمی  انقالب  امامت؛ 
رویکرد  با  مدیریتی  و  اداری  نظام 
جهادی؛  تحقق عدالت همه جانبه و 
انسجام  و  مقاومتی؛  اقتصاد  فرهنگ 
فرهنگی  فراگیر  جبهه  ساماندهی  و 
هنر  و  متعهد  رسانه  اسالمی  انقالب 
با  سند  این  موضوعات  از  متعالی 
دستگاه های  ساله  پنج  چشم انداز 

مرتبط با اجرای سند است.
متولی  دستگاه های  کرد:  تأکید  وی 
در  تدابیر خود  و  اقدامات  به  نسبت 
با  سازمانی  مأموریت  کردن  منطبق 
رویکرد فرهنگی مندرج در سند در 
بستر ایجاد شده توسط اصحاب رسانه 
استان فارس در ایستگاه مطالبه گری 
با مردم سخن  با عنوان پاتوق تبیین 
به میان آید تا ضمن گزارش جهت 
تنویر افکار عمومی در باب پیشبرد  
مطالبه مقام معظم رهبری در موضوع 
فرهنگ از طرح نگاشته شده توسط  
در  حوزه   این  در  امر  متخصصان 

مرحله اجرا صیانت  شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس خبر داد؛

تشکیل کارگروه بررسی پروژه های 
آبخوانداری در فارس با کمک خیرین آب

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر شیراز  گفت: 
برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی در کشورمان بایستی توجه الزم 

را به سرمایه گذاری و جذب بخش خصوصی نمود. 
از  پیش  نطق  در  اسدی  حسن  محمد  غضنفری:  /خدیجه  خبری  سرویس 
دستور خود با اشاره به برگزاری همایش ملی توسعه سرمایه گذاری بود که 
این همایش را می توان رویدادی مهم و دارای اهمیت قلمداد کرد، از تمام 
دست اندرکاران و برگزارکنندگان همایش تقدیر کرد و گفت: موضوع و 
بحث اصلی بر روی سرمایه گذاران است واژه ای که همه مسئولین از آن به 
گرمی و حرارت یاد می کنند اما غریب و مظلوم واقع شده است. در حالی 
که سرمایه گذاری امروز نیاز واقعی و دارای اهمیت ویژه و به عنوان موتور 
در  اقتصادی  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون  برای  که  است  اقتصاد  محرکه 
کشورمان بایستی توجه الزم را به سرمایه گذاری و جذب بخش خصوصی 

نمود
افزایش ارزش افزوده-  افزایش تولید-   عضو  شورای اسالمی شهر شیراز 
بیکاری و  اشتغال و کاهش نرخ  افزایش  افزایش رفاه-  افزایش درآمدها- 
از  اینکه  کرد:  عنوان  و  دانست  سرمایه گذاری  مزایایی  از  را  فقر  کاهش 
جیب عده ای پول بگیریم و به جیب عده ای واریز کنیم اداره اقتصادی دچار 
ضعف و باعث تورم می شود. سرمایه گذاری یک نوع تأمین مالی با مزایای 

ویژه است.
   اسدی خاطرنشان کرد: امروزه روش ها و مدل های مختلف تأمین مالی در 
دنیا وجود دارد از جمله: وام و استقراض- فروش و انتشار اوراق مشارکت- 
فانیانس - LC - مشارکت - شرکت های سهام پروژه- صندوق و بنگاه های 
سرمایه گذاری مورد تأیید بورس و اوراق بهادار- استفاده از ظرفیت مؤسسات 
پولی، مالی و اعتباری اما به نظر می رسد حداقل برای شهرداری ها که دارای 
ظرفیت های بیشماری هستند و انحصاراً صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز- 
تغییر کاربری و از این قبیل در اختیارش است و معمواًل شهرداری ها دارای 
اراضی با کاربری های مختلف هستند. بهترین روش تأمین مالی استفاده از 

سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی است.
بخش  با  مشارکت  نمودن  محقق  برای  شهرداری ها  کرد:  تصریح  اسدی 
خصوصی و سرمایه گذاری نیازمند سازمانی تخصصی در زمینه اقتصاد شهری 

و تأمین مالی به کمک جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی است 
تحقق  و  مردم  مشارکت  زمینه  نمودن  فراهم  سازمانی  چنین  وظیفه 

سرمایه گذاری آنان در قالب تعریف و اجرای پروژه های کوچک، متوسط 
و بزرگ مشارکتی است.

-عدم ثبات اقتصاد کالن و ناامنی اقتصادی
-ضعف در تأمین ثبات مدیریتی،تزلزل و غیرقابل  پیش بینی بودن رویه ها 

و مقررات
-حمایت و تشویق های ضعیف از بخش خصوصی

تعامل  ضعیف،عدم  مقررات،زیرساخت های  و  قوانین  بودن  -ناکارآمد 
آزاد  انتقال  جریان  در  اختالل  و  ضعف  سرمایه،  بین الملل  بازار  با 
نحوه  به  مربوط  قوانین  شفافیت  سرمایه،عدم  کشورهای  در  پول،جذابیت 
زیاد  سرمایه گذاری،تعداد  واحد  پنجره  سرمایه گذاری،نبودن  حمایت 
تصمیم گیران،بروکراسی و تشریفات زائد اداری،حمایت های ناکافی حقوقی 

و قضایی را از جمله آسیب های حوزه سرمایه گذاری دانست 
با  شیراز   شهر  اسالمی  شورای  سرمایه گذاری  و  اقتصاد  کمیسیون  رئیس 
امضا میثاق  اولین همایش پرداخت و تصریح کرد:  به دستاوردهای  اشاره 
نامه توسط مسئولین ارشد استان فارس به عنوان فرصت کم نظیر در شیراز به 
وجود آمده و آن هم مسئولین یک صدا اعالم کردند که حامی سرمایه گذار 

و بخش خصوصی هستند
شهرداری  فی مابین  تفاهم نامه هایی  مبادله  و  انعقاد  کرد:  خاطرنشان  اسدی 
شیراز و برخی شرکت های تأمین سرمایه- بانک شهر و شرکت های دولتی 
تأمین  بدهی ها-  تسویه  تملک-  اجرای  تهاتر،  مالی،  تأمین  زمینه های  در 
مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی از قبیل فوالد- سیمان- قیر و از این 
قبیل- اجرا و ساخت پروژه های بزرگ عمرانی و غیره، اعالم بانک شهر 
مبنی بر اعطای تسهیالت برای مراکز اقامتی و گردشگری از محل صندوق 
توسعه مالی،تهیه بسته های متعدد سرمایه گذاری با جذابیت خوب و باال،ایجاد 
پنجره واحد سرمایه گذاری ترجیحًا به صورت الکترونیکی، پهن نمودن فرش 
قرمز پیش پای سرمایه گذاران،اعالم شیراز به عنوان بهشت سرمایه گذاری 
ایران، امضای میثاق نامه حمایت از سرمایه گذاری در شهر شیراز موضوعات 

بود که به عنوان دستاورد همایش است.
به  اشاره  انگشت های  و  سوها  و  سمت  همه  امروز  کرد:  تصریح  اسدی   
سمت شهرداری است بنابراین انتظار می رود شهرداری شیراز با حمایت های 
صورت گرفته و بخصوص پشتوانه شورای اسالمی شهر شیراز به مطالبی که 

گفته شد جامه عمل بپوشاند.

را  بازار«  »آشفته  ضرب المثل  حتمًا 
شنیده اید که در چنین بازاری عده ای 
را  سوءاستفاده  نهایت  می کنند  سعی 
کرده و تا آنجا که می توانند بچاپند 
و ببرند! داستان امروز بازار بین المللی 
علیه  روسیه  جنگ  از  بعد  ویژه  به 
ضرب المثل  این  مصداق  اوکراین، 

است.
با شروع جنگ روسیه و تحریم های 
این  علیه  غرب  سخت  و  سنگین 
آسیب  شدت  به  آن  اقتصاد  کشور، 
اجازه  کشوری  هیچ  چون  و  دید 
خرید نفت از آن را نداشت و ارزی 
شد  مجبور  روسیه  نمی شد،  مبادله 
غیررسمی  صورت  به  را  خود  نفت 
به قیمتی کمتر بفروشد، یعنی همان 
زدن  دور  خاطر  به  ایران  که  کاری 
می دهد.  انجام  سالهاست  تحریم، 
بازار استفاده  از این آشفته  نیز  چین 
کرده و نفت ونزوئال را 25 دالر زیر 
قیمت بازار می خرد. هند هم به عنوان 
در  نفت  کننده  وارد  کشور  سومین 
جهان جهت خرید نفت روسیه همین 

مسیر را دنبال می کند.
در اصل سه کشور مهم صادرکننده 
ایران  روسیه،  شامل  جهان  نفت 
منفی  رقابت  یک  در  ونزوئال  و 
مشتریان  حفظ  یا  و  جذب  جهت 
نفت  فروختن  ارزان  حال  در  خود 
قباًل  روسیه  چون  اما  هستند.  خود 
از  بعد  و  داشته  قدرتمندتری  اقتصاد 
جنگ نمی تواند در آن سطح قدرت 
اقتصادی باقی بماند برای جلوگیری 
از سقوط اقتصادش، با ارزان فروشی 
مشتریان  جذب  حال  در  نفت، 
کشورهای دیگر از جمله ایران است.

البته در بازار جهانی، اخالق، دوستی 
معنا  کشورها  بین  وفاداری  و 
منافع  به  فقط  کدام  هر  و  نمی دهد 
ربودن  و  جذب  و  می اندیشند  خود 
تلقی  عادی  امری  یکدیگر  مشتریان 
شده و همه با دوست و دشمن به زبان 
عدد و رقم و آمار سخن می گویند. 
مقصد  بازارهای  دائمًا  که  است  این 
و مبدأ در حال جابه جایی است. در 
جنگ  اگر  حال  بازار،  آشفته  این 
وارد  هم  اقتصادی  تحریم  یا  نظامی 
شود، اوضاع آشفته تر و سوءاستفاده 
بیشتر شده، آنچنانکه هند و چین و 
سایر کشورهای وارد کننده نفت، از 
این آشفته بازار حداکثر استفاده را به 
نفع خود می برند. برای این کشورها، 
جنگ و تحریم، نعمت است و سفره 
آنها را رنگین تر می کند. گرچه برای 
کشورهایی که دچار جنگ و تحریم 
هستند، جنگ عامل بدبختی و ضرر 
سوءاستفاده  برای  ولی  است  زیان  و 
نان و آب  این شرایط،  از  کنندگان 
می آورد و تور شکار آنها را پربارتر 
سعی  کشورها  همه  اینکه  می کند. 
می کنند از دام جنگ و تحریم فرار 
کنند چون می دانند که در آن نه تنها 
بلکه ضرر خالص است  نفعی نیست 
بگیرند،  وقت  هر  را  ضرر  جلوی  و 

نفع است.
بیشترین  ماجرا،  این  در  که  کسانی 
می شوند  متحمل  را  ضرر  و  ضربه 
هم  که  هستند  کشورها  این  مردم 
ذوب  تورم،  با  آنها  شخصی  سرمایه 
آنها  ملی  سرمایه  هم  و  می شود 
تاراج  به  دیگر  کشورهای   توسط 

می رود.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

به قلم مدیرمسئول

از هر دری کالمی

هند: 

بر  نباید صرفًا  اینکه  بیان  با  فارس  استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
برگزاری  گفت:  داشت،  تأکید  تخصصی  نمایشگاه های  برگزاری  جنبه 
نمایشگاه ها باید به جاری شدن فناوری های دانش بنیان در واحدهای تولیدی 

کمک کند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
و  مسائل  بررسی  تخصصی  نشست  در  پور  دهقان  مجتبی  فارس،  استان 
مشکالت صنعت دام، طیور و آبزیان که در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی این صنعت در شیراز برگزار شده بود، تصریح کرد: معتقد هستیم 
که امروز آنچه که می تواند برتری در واحدهای تولیدی ایجاد کند دانش 

و اطالعات است.
این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت ها آخرین یافته های تحقیقاتی و علمی 
خودشان را در نمایشگاه معرفی می کنند، اظهار کرد: ما هم به عنوان بخشی 
از دولت باید فناوری ها و دانش مرتبط با حوزه های تولیدی را پیگیری و 

تصحیح کنیم، این یکی از رویکردهایی است که دنبال می کنیم.
با اشاره به اینکه ۱۴3 شرکت در نمایشگاه مذکور حضور داشته اند،  وی 
بتوانند با  اندکی از این شرکت ها  ابراز کرد: اعتقاد دارم اگر حتی تعداد 
بخش اجرا و تولید مرتبط شوند و خدمات خود را ترویج دهند، می توانیم 
باعث کاهش هزینه تولید و افزایش تولید محصول بشویم، در این صورت 

می توانیم بگویم که نمایشگاه داری اثربخشی است.
این  در  که  شرکت های  ظرفیت  از  کرد  خواهیم  سعی  اینکه  بیان  با  او 
نمایشگاه حضور دارند استفاده کنیم، عنوان کرد: ما در بخش دولتی توان 

مادی محدودی داریم اما بایستی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
می کنیم  سعی  شده  گرفته  نظر  در  که  تمهیداتی  اساس  بر  وی؛  گفته  به 
شرکت هایی که واقعًا حرفی برای گفتن دارند و از نوآوری و فناوری هایی 
برای  شود  کشاورزی  بخش  در  تحول  باعث  می تواند  که  برخوردارند 

برگزاری کالس های آموزشی بهره بگیریم؛ این بهترین گزینه است.
افزود: در سازمان جهاد کشاورزی طرحی تحت عنوان طرح  دهقان پور 

و  وزارتخانه  سطح  در  که  کرده ایم  طراحی  دانش  نفوذ  ضریب  افزایش 
سازمان تات در حال پیگیری آن هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از رایزنی با هیئت های تجاری 
داد و گفت:  نمایشگاه خبر  برگزاری  در حاشیه  قطر  و  دو کشور عراق 
هیئت عراقی اعالم کردند که به طور مشخص در بحث دریافت محصوالت 
لبنی و مسائل مرتبط با شیر و فرآورده های آن آمادگی این را دارند که 

بازارهای هدف را برای تولیدکنندگان استان فارس باز کنند.
وی به بحث صادرات دام براساس رایزنی با طرف قطری نیز پرداخت و 
اعالم آمادگی کردیم که حاضر هستیم در سال صد هزار  تصریح کرد: 
رأس دام را از استان فارس تأمین و ارسال کنیم؛ این یک فرصت بسیار 
خوبی است برای تولیدکننده ما تا بتواند تولیدات خود را با قیمت باالتری 

عرضه کند.
 نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکالت صنعت دام، طیور و آبزیان 
در محل شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته 
شیراز میزبان محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، 
آب و محیط زیست مجلس شورای اسالمی، سید حسین حسینی معاون وزیر 
جهاد کشاورزی، مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس، جمعی از معاونین و مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی و غرفه 

داران و تولیدکنندگان حاضر در این نمایشگاه بود.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد؛ 

هند: 

در حال مذاکره با روسیه برای خرید 
نفت ارزان تر هستیم

 سمت راست بخوانیدتحلیل این خبر را در ستون

فارس  استان  اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی  امور  برنامه ریزی و  معاون 
از  حمایت  لزوم  درخصوص  سیزدهم  دولت  اهداف  به  عنایت  با  گفت: 
گوشت  و  شیر  اساسی  محصوالت  تأمین  برای  ویژه  به  تولیدی  واحدهای 
با  آبزیان  و  طیور  و  دام  گردش  در  سرمایه  حمایتی  تسهیالت  اعطای 

مشارکت بانک کشاورزی انجام می گیرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
فارس، جعفر صبوری پور تصریح کرد: تسهیالت مذکور با هدف حمایت 
از واحدهای تولیدی و از طریق ثبت نام متقاضیان در سامانه سیتا و تأیید 
بانک  به  شهرستان  کشاورزی  جهاد  طریق  از  شرایط  واجدین  معرفی  و 

کشاورزی اجرایی می گردد.
به گفته وی؛ با توجه به اینکه منابع این اعتبار به صورت شناور در سطح 
سهم  می تواند  متقاضیان  تأیید  و  ثبت نام  در  تسریع  رو  این  از  کشوراست 

استان را از این منابع بیشتر نماید.
و  روستایی  دام  کوچک  طرح های  تسهیالت  درخصوص  کرد:  ابراز  او 
متقاضی در  ثبت نام  از  بعد  تکثیر و پرورش آبزیان  عشایری و واحدهای 
سامانه سیتا و تأیید و معرفی جهاد کشاورزی شهرستان به بانک کشاورزی 
تا سقف 2 میلیارد ریال کارت اعتباری برای خرید نهاده های دامی از عاملین 

عرضه کننده نهایی دامی صادر خواهد شد.
وی افزود: متقاضیانی که قباًل از اعتبارات دامدار کارت مبلغ 5۰۰ میلیون 
ریال را دریافت کرده اند می توانند مابه التفاوت تا مبلغ 2۰۰۰ میلیون ریال را 

مجدد درخواست و در سامانه سیتا ثبت نام کنند.
صنعتی،  شیری  گاوداری های  درخصوص  کرد:  اظهار  پور  صبوری 
طیورگوشتی، غیر گوشتی و شترمرغ با درخواست مبلغ بیش از دو میلیارد 
بانک  به  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  معرفی  و  تأیید  از  بعد  ریال 
خواهد  واریز  بازارگاه  سامانه  به  متقاضی  نام  به  موردنظر  تسهیالت  عامل، 
 شد؛ این تسهیالت 5۰ درصد کل هزینه سرمایه در گردش مربوطه خواهد 

بود.
ارائه  قابل  مستندات  پذیرش  افزود:  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  معاون 
به بانک برای دام روستایی و عشایری همان روال تسهیالت دامدار کارت 
خواهد بود، ولی درخصوص طرح های صنعتی دام و طیور بارگذاری پروانه 

بهره برداری بایستی در سامانه سیتا انجام گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه مبنای تعیین مبلغ تسهیالت برای هر متقاضی 
میسر  اقتصادی  برنامه ریزی  معاونت  از سوی  ابالغیه کتبی  مفاد  با رعایت 
میلیون ریال،  ازای هر رأس گاو شیری صنعتی 32  به  افزود:  بود،  خواهد 
سایر دام های سنگین غیر صنعتی و گاو شیری 2۱ میلیون ریال، هر رأس 
دام سبک 3 میلیون 9۰۰ هزار ریال، به ازای هر قطعه مرغ گوشتی ۷۱۰ هزار 
ریال و به ازای هر قطعه مرغ غیر گوشتی، تخمگذار و مادر نیز ۴3۰ هزار 

ریال تسهیالت پرداخت خواهد شد.
امور سرمایه گذاری  مدیریت  داشتن هرگونه سؤال  افزود: در صورت  وی 

سازمان و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان پاسخگو خواهند بود.

به منظور حمایت از تولید؛

همزمان با سالروز شهادت سردار شهید عبداهلل 
اسکندری صورت گرفت؛

تجلیل از خانواده سردار 
مقاومت فارس در صحن علنی شورای 

اسالمی شهر شیراز


