بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری فارس
از شهرداری الر
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پیام تسلیت سرپرست شهرداری الر
به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان سوگواره عکس عاشورایی ”قاب سرخ“ از بزرگترین و اثرگذارترین
کارهای فرهنگی مذهبی شهرداری طی دو سال گذشته است
سالم بر حسین فاطمه (س) که کربالیش تا ابد
امام جمعه الر:

الهام بخش انسان های آزاده و حماسه خدنندیدن
عاشنرایش حالوتی دیگر به شریعد اداوید ان
ا ش بخشی  .غم طاق فدرسدای عداشدنرایدش
گنیای صبر او اس چرا که این مصیب غمبار از
چشمان پر فروغ یگانه یادگار تنحی اشک خدنن
فشان ه اس و دعای عارفانه عرفاتش نیز آیدیدی
روشن بر عمق یقین دلباخیگی اش بده ادمدا
زیبای سرم ی حضرت حق میباش  .حادثه عاشنرا حادثهای ساده و ازئدی
نیس بلکه از پرآشنبترین حنادث اهان اس که اثرات عمیقی تا قیام بر
اای گذارده اس .

اعضای دبیرخانده سدنمدیدن
سنگناره عکس عداشدنرایدی
قاب سرخ پیش از شروع بده
کار دبیدرخدانده بدا حضدنر
محم رضا قنبرنژاد سرپرسد
شهرداری الر ،محدسدن زارع
م یر فرهنگسرای مرتضدنی،
عب العلی حد ادیدان مد یدر
آمنزشگاه سینمایی فدردایدی
دیگر و امعی از هنرمدند ان
عکاس بده دید ار حد د
االسالم والمسلمیدن دکدیدر
سی م یبی ننربخدش امدام
امعه الر رفین .

ضمن عرض تسلی و تعزی به مناسب فرا رسی ن ماه محرم و تاسدنعدا و
عاشنرای حسینی و ایام سنگناری سی و ساالر شهی ان به همه هدمدکداران
عزیز و ارامن م در شهرداری الر و همچنین همشهریان بزرگنار  ،از خ اوند
در آغاز دی ار ،قنبرنژاد ضمن
منّان می خناهیم که دلهایمان را به ننر قرآن و ایمان روشن فرمای .
عرض تسلی به مدنداسدبد

ایام غمبار حسینی؛ سنگدناره
عکدس عداشدنرایدی ” قداب
محمدرضا قنبرنژاد
سرخ“ را مظهر نگاه و تدلدقدی
سرپرست شهرداری الر شهرداری از فعالدید هدای

شاخص فرهنگی مذهبی طی
چن سدا
اخددددیددددر
دانس .
قددنددبددرنددژاد
افددزودد در
دوره ا ید
نیز همچنان
با قدنت ،از
این حرک فرهنگدی بدزر
می کنیم.
حمای
سپس زارع م یر فرهنگسرای
مرتضنی و سدنگدناره سدنم،
االسالم
ضمن تشکر از ح
ننربخش به اه همراهی و
حمای های همده اداندبده
ایشان در دوره های گذشیده،
گف د برگزاری سنگناره هدای
عاشنرایی که در ابعاد اسیانی

و کشنری تعریف ش ه باشد

کار ساده ای نیس  .ادناندان
عکاس شهرسیان با بدهدره از
تنان و اسیع ادهای خند در
هنر عکاسی و البیه بدا مد د
گرفین از نام و یاد ابا عبد ا
الحسین (ع) تنانسین اایگاه
این سنگناره را در شداخدص
های هنری کشنر تدبدبدید
کنن .
ادامه در صفحه 2
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امام جمعه الر:

شهرالر در سوگ آقا ابا عبداله الحسین (ع)

سوگواره عکس عاشورایی ”قاب سرخ“ از بزرگترین و اثرگذارترین
کارهای فرهنگی مذهبی شهرداری طی دو سال گذشته است

سیاه پوش شد

ادامه از صفحه او

زارع افزودد یکی از
بزرگیرین نیازمن یهای ما
به عننان میزبان این
سنگناره ،ع م آشنایی
عکاسان الرسیانی با بعضی
منارد تکنیکی نظیر
م منعه سازی در عکس
عاشنرایی بند .رویکرد
امسا سنگناره را بر تقنی
بنیه ی علمی عکاسان
منطقه و آمنزش چگننگی
نگاه خالقانه به روای های
عاشنرایی تنسا اساتی نام
آشنای عکاسی کشنر گذاشیه ایم .وی گف د
بحم ا تا به حا یکی از منارد دلگرم
کنن ه ی امسا هم لی های شنرای چهارم
و همراهی های سرپرس شهرداری اس
که ق ر و شان فعل فرهنگی را به درسیی
درک می کنن  .محسن زارع گف د هرگاه
رال سیاسی ما به دنبا ارتقاء منقیع
های سیاسی شهرسیان بنده ان مینسل به
راهکارهایی اایماعی و سیاسی ش ه ان  .اما
نبای فرامنش کرد که تاثیرگذاری برنامه
های فرهنگی در معرفی نام و اایگاه
شهرسیان در کشنر از هر دسیاویزی
اثرگذارتر و منثرتر اس  .برگزاری سنگناره
”قاب سرخ“ در حا حاضر باعث ش ه که
بسیاری از عکاسان کشنری با نام و منقیع
اایماعی ،فرهنگی و مذهبی شهرسیان
بیشیر آشنا شنن  .وی اضافه کردد وقیی
عکاسان از مرزی ترین اسیان های شمالی
کشنر اثر خند را به دبیرخانه می فرسین و
هر روزه با دبیرخانه در ارتباط ان  ،این
تباد فرهنگی در معرفی نام الرسیان بزر
از هر ابزاری اثر گذارتر اس .
در ادامه عب العلی ح ادیان م یر آمنزشگاه
سینمایی فردایی دیگر ضمن معرفی اعضا
دبیرخانه گف د الرسیان دارای اسیع ادهای
بالقنه ای در هنر عکاسی اس که با حمای
های مسئنلین شکنفا می شند .سنگناره
عکس عاشنرایی قاب سرخ پس از پش سر
گذاشین سه دوره نام و اعیبار خند را در
بین عکاسان کشنر پی ا کرده اس .
ح ادیان افزودد بن ه با سابقه ی  12سا
فعالی در مرکز اسیان در زمینه ی عکاسی
و چن دوره دبیری ان من عکس شیراز
اعیبار سنگناره را در ح شاخص های
اسیان ارد کشنری می بینم .اعیبار و
واهه ی هنری کشنری ساده به دس

شهر الر ،خند را برای مدراسدم
نیام ه و مطمئن ًا تالش های چن ماهه
شبانه روزی فرهنگسرا ،م یران ،انانان عزاداری سی و ساالر شهید ان
آماده و سیاه پنش کرد.
مردم الر برای برگزاری هر چده
بهیر آیین های محرم در گنشه
وکنار شهدر ،خدند را آمداده
کردن .
شهرداری الر نیز  ،خیاباندهدای
سطح شهر را با پرچم و بدندر
سیاه پنش کرد که امی اسد
منرد رضای حق تعالی ،حضرت ولی عصر(عج) و مردم شریف الر قرار گیرد.

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری فارس
عکاس و از همه مهمیر حمای های
شهرداری به عننان مینلی اصلی مناب این
پیشرف ش ه اس .

از شهرداری الر

م یر کل امنر شهری و شدنراهدای
ح
االسالم ننربخش پس از اسیان اری فارس ،از شدهدرداری الر
خنشام گنیی به قنبرنژاد و برگزار کنن گان بازدی نمند.
سنگناره ،این کار را از بزرگیرین و
اثرگذارترین کارهای فرهنگی مذهبی حمی کشیکار م یر کل امنر شهری
شهرداری طی دو سا گذشیه دانس و از و شنراهای اسیان اری فارس که بده
اینکه رویکرد قنبرنژاد نیز در حمای بیش منظنر شرک در ادلدسده شدنرای
از پیش از این سنگناره اسینار اس تشکر اداری الرسیان به این شدهدرسدیدان
نمند .امام امعه الر افزودد بن ه سا سفر کرده بند ،پس از السه شنرای
گذشیه به مراتب از این حرک شایسیه اداری ،ضمن حضنر در شدهدرداری
تق یر نمندم .در سخنرانی ویژه مراسم الر ،از واح های این م منعه بازدی
نمند و از ندزدیدک در ادریدان
اخییامیه ،در خطبه های نماز امعه و با
چگننگی خ مات رسانی و تدکدریدم
از
حضنر در نمایشگاه های این سنگناره
ارباب رادنع تدنسدا کدارکدندان
شهرداری
تالش این انانان و حمای های
شهرداری الر قرار گرف .
تشکر نمند ه ام .قلب ًا به این حرکات هنری
در این بازدی  ،محم رضا قنبر ندژاد
اعیقاد بسیاری دارم .علی الخصنص که این
سرپرس شهرداری الر ،تنی چدند
برنامه های فرهنگی هنری آمیخیه با نام و
از اعضاء شنرای اسالمی شهر الر و
یاد آقا ابا عب ا الحسین (ع) اس .
محم حسدن صد اقد شدهدردار
ننربخش افزودد وقیی این انانان عکاس را
لطیفی ،کشدیدکدار را هدمدراهدی
می بینم که در بین عزاداران با دق و
می کردن .
عالقه ی بسیار به ثب و ضبا لحظات
عشقبازی مردم با منالیشان مشغنلن به
آنها افیخار می کنم .وی گف د در کنار
به منظور زیباسازی فضای سبز شهر الر؛
عظم صحنه های عزاداری مردم در روزها
و شب های عزاداری ،پش صحنه هایی
اذاب نیز واند دارد که می تنان سنژه ی
خنبی برای دوربین بسیاری از عکاسان
کاش  13هزار نشاء پایدیدزه
خنش ذوق باش  .لحظاتی مانن عاشقانی
در سطح شهر الر شروع ش .
که ب ون در نظر گرفین اایگاه و منصب
دنینیشان شب تا به صبح و صبح تا به شب
مخیاریان مسئن فضای سبز
عاشقانه برای پخ نذری و دیگر کارهای
شهرداری الر گدفد د بده
ت ارکاتی تالش می کنن .
منظنر تقنی فضای سبز و
زیبا سازی شهر الر ،واحد
در پایان این دی ار ،قنبرنژاد و اعضاء
فضای سبز اق ام به کداشد
دبیرخانه نماز ظهر و عصر خند را به ح
 13هزار نشاء پاییزه از ندنع
االسالم ننربخش اقی ا کردن .
گل های هدمدیدشده بدهدار،
اعفری و آهار نمنده اسد .
وی افزودد میادین امام خمینی(ره)،قبله ،شدهدید نصدیدری ،قد مدگداه و بدلدنار هدای
فرمان اری،نماز،ان یشه و هال احمر از امله مکانهایی هسین که در فاز او کداشد ،در
حا ان ام اس .

کاشت  13هزار نشاء پاییزه در شهر الر آغاز شد

تلفن 731
پل ارتباطی شما با ما

منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

مخیاریان خاطر نشان ساخ دکاش این گل ها با هزینه ای بالغ بر  212میلینن ریدا در
حا ان ام و امی اس منرد رضای مردم شریف شهر الر قرارگیرد و در حفظ ونگدهد اری
آن کنشا باشن .
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ان من ادبی آفیاب مطابق معمن هر سه شنبه السات هفیگی خند را در فرهدندگدسدرای
مرتضنی برگزار نمند.

این السه مهمان ویژه ای نیز داش که محم رضا قنبرنژاد سرپرس شهرداری الر بدند.
همچنین یعقنب کام ن از اعضای شنرای اسالمی شهر الر و م احان اهل بی (ع) ؛ سدید
علی هاشمیان و نعم ا زائر و دیگر شاعران و عالقمن ان محافل ادبی از دیگر حداضدران
این امع بندن  .گفینی اس محفل ادبی این هفیه پذیرای قریب به  02تن از دانش دنیدان
دانشگاه پیام ننر الر بند ،که به همراه اسیاد خند ؛ منیره اهان بین در این السه شدرکد
کردن .
در آغاز السه پس از شعرخنانی تنی چن از اعضای ثاب ان من ،دکیر کاظم رحیمی ندژاد
پیرامنن شعر آئینی به ایراد سخن پرداخ و در ادامه ق رت اله شفیع با اشاره به ادندبده
های فنلکلنر ان من ادبی آفیاب ،رااع به زن گی و آثار سدید عدالءالد یدن مدنرخ الری
تنضیحاتی ارائه نمند.
سپس سی علی هاشمیان  ،قطعه شعری عاشنرایی از کیاب ”فناره های بی بدرگشد “ اثدر
خلیل روئینا ؛ دبیر ان من ادبی آفیاب ،را در دسیگاه هماینن خنان .
شاعران حاضر در السه نیز سروده های آئینی خند را در رثای سرور و ساالر شهی ان آقدا
اباعب ا الحسین (ع) قرائ نمندن .

اما السه ی سه شنبه این هفیه مصادف بند با اولین روز از ماه محرم که در حا و هنایدی
خاص برگزار ش .

در پایان ،اشعار خنان ه ش ه منرد نق و بررسی قرار گرف .

دبیرخانه سوگواره عکس عاشورایی ”قاب سرخ“ شروع به کار کرد
دبیرخانه سنمین سنگناره عکس عاشنرایی ”قاب سرخ“ برای سنمین سا مینالی ،فعالی
فرهنگسرای مرتضنی آغاز نمند.

خند را در محل

محسن زارع م یر این سنگناره با اعالم این خبر گف د سنگناره عکس عاشنرایی ”قاب سرخ“ با طراحی و
اارای فرهنگسرا و همکاری آمنزشگاه سینمایی فردایی دیگر و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با دو بخش
آزاد که شامل م منعه عکس های عاشنرایی و بخش اخیصاصی تک عکس های ارسالی از محرم و صفر
الرسیان اس  ،برگزار می گردد.
دبیرخانه این سنگناره با حضنر عب الرحیم مقیمی سرپرس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی الرسیان،
یعقنب کام ن عضن شنرای اسالمی شهر الر ،محم معیم یان معاون م یر کل و رئیس اداره کیابخانه
های عمنمی شهرسیان ،اصحاب رسانه ،هنرمن ان عکاس و م احان اهل بی (ع) افییاح گردی .
مهمانان این برنامه پس از بازدی از مسین ات دو دوره قبل ،پیشنهادات خند را رااع به سنگناره ااری،
به دبیرخانه ارائه نمندن .
گفینی اس فراخنان این دوره به زودی بر روی خروای خبرگزاری ها و پایگاه های اینیرنیی عکاسی کشنر قرار خناه گرف .

همزمان با آغاز به کار سومین سوگواره عکس عاشورایی ”قاب سرخ“ ؛

الرسیان با حضنر آرش حمی ی عکاس بنام کشنر بدرگدزار
می گردد.
عننان ”نگاه خالق در عکاسی“ ویژه ی سده کدارگداه 4
ساعیه 1 ،تنر درون شهری و  3نشدسد تدخدصدصدی
دانشگاهی اس که با ه ف ای اد بینشی ندن در ندگداه و
تکنیک عکاسی عاشنرایی برگزار می گردد.

” کارگاه نگاه خالق ” در عکاسی بده هدمد آمدنزشدگداه
سینمایی فردایی دیگر و همکاری دبدیدرخدانده سدنمدیدن
سنگناره عکس عاشنرایی قاب سرخ و دانشگاه اامع علمدی
کاربردی الرسیان ،با ه ف ارتقاء سطح کیفی عکاسدی در

دیگر ه ف منرد نظر برگزار کندند گدان ایدن سدلدسدلده
کارگاهها ،حضنرپررنگ و همراه با شدنداخدیدی کدامدل از
م منعه عکسهای عاشنرایی اه شدرکد کدندند گدان
سنگناره عاشنرایی قاب سرخ اس .

محسن زارع م یر فرهنگسرای مرتضنی و برگزار کدندند ه
این سنگناره گف د یکی از بخش های مدنرد تدناده در
فراخنان و داوری ،بخش م منعه عکسدهدای عداشدنرایدی

اس  .ضعف غالدب عدکدس
های ارسالدی از مدندطدقده
الرسددیددان،عد م شددندداخد
ترکیب بن ی در م دمدنعده
هاس  .عم ه تمدرکدز ایدن
کارگاها تقنی بنیه ی علمی
عکاسان الرسیداندی ادهد
شرک در بخش م منعه ها
یا همان آزاد اس .
عالقمن ان هنر عکاسی مدی
تنانن با مرااعه به آمنزشگاه سینمایی فردایی دیدگدر یدا
دبددیددرخدداندده ی عددکددس عدداشددنرایددی قدداب سددرخ،
مسیقردرفرهنگسرای مرتضنی نسب به ثب نام و دریاف
برنامه زمانبن ی کارگاهها اق ام نماین .

عاشورا ...

گاهنامه داخلی شهرداری و شورای اسالمی شهر الر

*عاشنرا ،تنل دوباره حیات آدمیّ و حماسه ااودان عشق و ت لّی زیبای تنحی اس .
*عاشنرا ،نقطه اوج ادای امان انسان اس  .عاشنرا ،نمایش ق رتِ روح در کنران حنادث و نشانه آرامش در
تنفان بالهاس .
*عاشنرا ،ت لیگاه آرامش و اطمینان نفنس مطمئنه اس  ،مشعل فروزانِ معرف  ،فرا روی انسانها اس .
*عاشنرا ،آینهای اس که تمامی مفاهیم انسانی را با ابعاد حقیقیاش در خند می لّی ساخیه اس .
*عاشنرا ،رسیاخیزی اس که پرده از چهره همه زشییها میکش و پلی ان را رسنا میسازد.

روز تبلور عبادت
از ویژگى هاى امام حسین علیه السالم کده
منشاء و سرچشمه دیگر صفات و امییدازات
او گردی  ،این بدند کده فدرمدان خداص
آفری گارش را در روز بدزر و اداودان
عاشنرا به سبک بى نظدیدرى بده اند دام
رسانی و خ ا را به گننه اى عبادت کرد که
نه کسى پیش از او تنفیق آن را یافیه بند و
نه پس از او عبادت او ،در آن روز تاریخى و
حماسه ساز ،عبادتى اامع  ،کامدل  ،پدر
محینا و دربردارن ه تمامى اقسام و ابعداد و
چهره هاى یک سیسیم عبادى کامل بند و
از عبادتهاى ب نى و قلبى گرفیه تا ظاهدرى
و باطنى  ،روحانى و معندنى  ،واادب و
مسیحب  ،و دیگر چهره ها و الدنه هداى
پرسیش خالصانه و عاشقانه خد ا ،در آن
منج مى زد و از هر نمننده و ندنع آن ،
بهیرین و کامل ترین و زیدبداتدریدندش در
عبادت و عبادتگاه حسین عدلدیده السدالم
تبلنر یاف .
و در یک روز! آرى ! یک روز شکنهمند و
به یادمان نى آفری گار تناناى هسدیدى بده
انناع و اقسام پرسیش ها و در تمامى الدنه
ها پرسیی ه ش .
آن روز عالوه بر اینکه روز بزر عبدادت و
نیایش بند روز تبلنر ارزش هاى انسانى نیز
بند ،به همین اه بدند کده در کدندار
عاشقانه ترین و خالصانه ترین نیایش ها و
عبادتها تمامى مکارم اخالقدى و صدفدات
پسن ی ه انسانى به صدنرت هدمدگدنن و

ناهمگنن در بهیرین صنرت مدمدکدن در
چشددم ان د از بشددری د قددرار گددرفد .

اسوه عالى عبادت
از ویژگى هاى امام حسین علدیده السدالم
ای اد هماهنگى و ادمدع مدیدان اقسدام
طهارت بند،
او به قصد
تددقددرب بدده
پروردگار و
بدده نددیدد
عددبددادت و
بن گدى او،
شب عاشنرا
با ان ک آبى
که فدرزند
محدبدنبدش
على  ،در آن
شرایا سخ محاصره و بى آبدى بدرایدش
فراهم ساخیه بند غسل شهادت کرد.
پس روز عاشنرا با خنن قلب مصفایش  ،بده
سبک ویژه اى وضدن سداخد و چدهدره
مننرش را رنگین کرد آندگداه بده غسدل
ترتیبى پرداخ و با خنن قلدبدش سدر
مطهر و ب ن مق سش را شس و سر ان ام
غسل ارتماسى کرد.
امام حسین علیه السالم در صبحدگداه روز
شهادتش  ،وضنى خاصى ساخد  ،کدف
دس خنیش را از خنن پاکش پر کدرد و
چهره ننرانى اش را رنگین کرد ،آنگداه بده

مدیر مسئول :محمدرضا قنبر نژاد
زیر نظر هیئت تحریریه

تلفن3473-1133433-1113333-2 :
نمابر3473-1132433 :
پست الکترونیکیR.shahrdarilar@yahoo.com :

خاک پاکیزه و مبارکى تیمم نمدند و بدر
بارگاه دوس پیشانى بر زمین نهداد و بده
س ه پرداخ  .و عاشقانه نماز عشدق را
در س اده شهادت اقامه فرمدندد حسدیدن
علیه السالم اسنه عالى عبادت و بدند گدى
اس .
چددهددار نددنع نددمدداز عدداشددقدداندده
امام حسدیدن
علیده السدالم
نماز به راسیى
به صنرت بدى
نظیرى به پدا
داش به گننه
کددددده
اى
مخصدنص او
بددند و ندده
دیددگددرى ،در
شددبدداندده روز
ااودانه عاشنرا آن حضرت چهار ننع ندمداز
خنان .
 -3نماز وداع و آن نمازى بدند کده شدب
عاشنرا پس از به تاخیر افکن ن پدیدکدار و
مهل خناسینش از دشمن به پدا داشد .
 -2نماز نیمروزى که به صنرت نماز خدنف
به سبک ویژه اى از نمازهاى خنفدى کده
در مددنددزلددگدداه “عسددفددان“ و ”ذات“ و
” بطن النخل“ خنان  ،به پا داش که در آن
برخى از یاران پاکباخیه اش ه ف تیرهداى
دشمن کینه تنز و ت اوزکار قرار گرفیه  ،به
شهادت رسی ن .

وب سایت شهرداری الرwww.Larcity.ir :
لیتو گرافی و چاپ :مجتمع چاپ کوثر الرستان

 -1روح و اان نماز را با آوردن اسدرار و
افعا و چگننگى و کلمات آن بده صدنرت
تددمددام عددیددار بدده پددا داشدد .
 -4و نماز مخصنصى که تکبیدره االحدرام،
قرائ  ،قیام  ،رکنع  ،س ند ،تشه و سالم
ویژه اى داش  .نمازى که تکبیر آن را بده
هنگام فرود آم ن از مرکب سر داد و قیدام
آن را به هنگامى که پس از افیادن بر خاک
به روى پاى خنیش ایسیاد به اا آورد و
رکنع آن را به هنگامى که از ش ت زخم و
خننریزى بر خاک مى افیاد و برمى خاس
ان ام داد و قننت آن را با آخدریدن دعداى
روح بخش و آخرین نیایش ملکنتى اش در
واپسین دقایق زن گى زمزمده کدرد کدهد
خ اى من ! اى خ ایى که مقام بس واال
و بلن مرتبه اس و خشم و غضدبد بدر
بی ادگران بسیار ش ی  ،ندیدروید از هدر
نیرویى باالتر اس  .اى خد ایدى کده از
تمامى مخلنقات بى نیازى و در کدبدریدا و
عظم فراگیر و به آنچه بخناهى تنانا .بدار
خ ایا! ما خان ان و فرزن ان پیامبر محبدنب
و برگزی ه تن هسییم که اینان با ما از راه
فریب و حیله وارد ش ن و دس از یدارى
ما کشی ن و ما را که براى حق و عد الد
به پا خاسییم بده شدهدادت رسداند ند .
و س ه آن را با نهادن چهره پر فروغش بر
خاک گلگنن کربال ان ام داد و تشدهد و
سالم آن را با خروج روح بلن ش از پدیدکدر
غرق به خننش ادا کرد و باالخدره سدر از
س ه نماز برداشین را ،بدا اوج گدرفدیدن
سربری ه اش بر فراز نیزه ها و تدعدقدیدب
نمازش را هم با برخى دعاهدا و اذکدار و
سنره مبارکه کهف که از فدراز ندیدزه هدا
تالوت کرده ،به گنش ها مى رسان .

السالم علیک یا ابا عبدا هلل
لحس
ی
ا ن (ع)

بانک شهر ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبببت
ایام غمبار تاسوعا و عاشورای حسینی ،از استقببال
بی نظیر شما همشهریان عزیز از ایبن
بانک و همچنین باجه شهرداری ،تشکر و

قدردانی می نماید.
شما با سرمایه گذاری خود میتوانید عالوه

