روزنامه صبح ایران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام

ی الیحه بودجه
ویژگ 
 98توجه به اقشار
کم درآمد و
آسیبپذیر است

مهندسی ساختمان کشور تشریح کرد؛

آسیبشناسی
سیاستهای توسعه
مسکن شهری
در ایران!
صفحه 8

صفحه 2
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مشاور رئیسجمهوری در بازدید از واحدهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی شیراز:

مصوبه دولت ،مناطق آزاد را
رونق میدهد
صفحه 2

سرپرست استانداری فارس در جلسه بررسی مشکالت صنعتگران منطقه ویژه اقتصادی؛

سهم فارس از ایجاد اشتغال در بخش
صنعت  ۸هزار و  ۵۹۱نفر است

صفحه 3

آیین بزرگداشت حماسه  9دی در شیراز
برگزار شد

صفحه 2

مهندس پوریا درخشانیان
مدیریت شرکت استایل کابین
در گفتگو با «تماشا»:

طراحی در
حرفه ما
حرف اول را
میزند
صفحه 9

در آستانه هشتادمین
سالروز تأسیس بانک مسکن؛

عملیات اجرایی
آموزشگاه  6کالسه
روستای خانه خمیس
شیراز آغاز شد
صفحه 8

مدیرکل دفتر امور روستایی
استانداری فارس:

اکثر روستاهای
هدف گردشگری
فارس ظرفیت
گردشگری ندارد
صفحه 2

عضو کمیسیون سالمت،
محیط زیست و خدمات شهری
شورای شهر شیراز:

همزمان با آغاز زنگ
انقالب کارت منزلت
سالمندی رونمایی و
توزیع میشود
صفحه 3

هزینههایی که شانه بیماران
را میشکند؛

تعرفههای
دندانشکن!
صفحه 3

آیت ا ...دستغیب در دیدار جمعی
از جانبازان به مناسبت سالروز
حماسه  ۹دی عنوان کرد:

فتنهها را باید با
روشنگری خاموش کرد
و هر جا روشنگری باشد
دست فتنه انگیز کوتاه
میشود
صفحه 6

با حکم رهبر معظم انقالب آیت ا ...آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص و عضو فقهای شورای نگهبان شد
رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی آیتا ...آملی الریجانی را
به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای
شورای نگهبان منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن
حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
آیت ا ...جناب آقای حاج شــیخ صادق آملــی الریجانی دامت
توفیقاته
با توجه به نقش بیبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اداره
و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسالمی و با عنایت به

ارتحال عالم مجاهد آیت ا ...هاشمی شاهرودی رحمةا...علیه و
ضرورت ســامانیابی هر چه سریعتر ارکان مجمع ،جنابعالی را
به ریاست آن مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای
شورای محترم نگهبان منصوب میکنم.
همانطور که پیش از این در حکم دور ه جدید آمده است ،مجمع
در این دوره عهدهدار مســئولیت مهم و اساســی تغییرات در
ســاختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز میباشد که با توجه
به سابقهی برجســته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و
مدیریت پر تالش و عالمانه و مخلصانــه بر قوه قضاییه ،امید
میرود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص

مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثــر دبیرخانه و دبیر محترم در
انجام وظایف خود تحت نظارت و اشــراف ریاســت مجمع،
مســئولیتهای محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین
وجه به انجام برسد.
با عنایت به اهمیت مســئولیت ها در مجمع و شورای نگهبان
انتظار میرود در فرصت زمانی مناســب ،با تنسیق امور در قوه
َمحض گردید .از
قضاییه ،در مسئولیتهای خطیر یادشــده ُمت ّ
خداونــد متعال توفیق وافر و کمک همهجانبــهاش را برای آن
جناب و همکاران مسئلت می نمایم.
سیّد علی خامنهای 9 -دی 97

