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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 صبح ساحل نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۹دی   ۲۶]تاریخ:[ 

 

 کنندها در هرمز ورود جوالن فرقه  هیدر قض دیبا یتیامن یها دستگاه امام جمعه بندرعباس:

ها سواحل هرمز گروه ن یهرمز هشدار داد و گفت: ا رهی مختلف در جز یهاجمعه بندرعباس نسبت به جوالن فرقه  امام

 کی نیکه ا لیدل نیورود کنند به ا یتیامن یهاسازمان دیهدفمند با یهادر بخش سازمان نیبنابرا اند،دهیرا به فساد کش

نماز  یهازاده« در خطبه  ی»محمد عباد نیاست. به گزارش صبح ساحل، حجت االسالم والمسلم افتهیفساد سازمان 

و عامل  تیشهادت حضرت فاطمه)س( گفت: وجود حضرت زهرا )س( سند حقان تی هفته بندرعباس با تسل نیجمعه ا

  یعقالن م،یدلخوش باش دهدیرخ م کایکه در آمر یاقاتبه اتف دیزاده اضافه کرد: ما نبا یاست.عباد یاله اءیکمال همه انب

که  کنندیمختلف فکر م یهااز ترسوها که به بهانه  یاعنوان کرد: به عده ی. ومیباش نی خوش ب دیکه به دولت جد ستین

 یبرکت برجام برا نیدر استان هرمزگان گفت: بزرگتر هیفق یول ندهیتذکر داد. نما م،یمذاکره و مدارا کن کایبا آمر دیبا

که چرا مذاکره   کردندیم  یگرو گاها مطالبه میبه رو هسترو یما با چه کسان دانستندینسل سوم و چهارم انقالب که نم 

  کیبرآمده از  دنیبا یکرد: آقا انیب ی. وستندیقابل اعتماد ن هاییکایبرجام دانستند که آمر ی با رخدادها شود،یانجام نم

ها نشان داده خواهان و دموکرات یجمهور سمیالیامپر تیاز آن ماه ییهاانتخابات پر آشوب است و با مشاهده صحنه 

 یهاپروتکل دیکرونا مهار کامل نشده، مردم با روسیکه و یکرونا افزود: تا زمان روسیو وعیبا اشاره به ش یشد. و

 یبهداشت یهانامهوهیش تیرفته و از رعا نیفکر نکنند که کرونا از ب هاتیاهش محدودکنند و با ک تیرا رعا یبهداشت

هرمزگان در   طیشرا یبهداشت یهاپروتکل تیمردم هرمزگان و رعا ی. امام جمعه بندرعباس گفت: باهمکارکنندغفلت 

شد و  یبهداشت یهانامهوهیش تیمداوم و رعا یاز مردم هرمزگان خواستار همراه زادهیبهتر شد.عباد یکشور اسیمق

با  ینشود. و لیتعط یحیو تفر یمختلف تجار اکزتلفات را کاهش داد تا مر زانیم توانیمردم م یگفت: با همکار

هرمز است و  رهیدر حال رخ دادن در جز  یسال نی که چند یاتفاق کیهرمز عنوان کرد:  رهیاشاره به مشکالت جز

افراد   نیا هایهرمز را آلوده کردند طبق بررس رهیسواحل جز مین یبیم آن نشده متاسفانه یبرا یریفکر و تدب چیه

و   ییمختلف بها یهاکه بعضا در آنها گروه گرید یهااز استان  افتهیو سازمان  یالتی و تشک  ستندینجا هم نیمتعلق به ا

. امام جمعه  اندافتهیشهدا)هرمز( حضور  رهیکه به همراه دارند در جز یمشخص یبه همراه نمادها پرستانطانیش

. امام  دهندیهرمز جوالن م رهیمختلف در جز یهاهشده فرق تیریو مد افتهیسازمان  یهاگروه  نیبندرعباس افزود: ا

  رهیجز نیدر ا یساحل ی رهایاشند، متاسفانه مسداشته ب ژه یبه هرمز توجه و دیکرد: مسئوالن با حیجمعه بندرعباس تصر

 رهیدور جز ابانیکردن خ کیزاده گفت: با نزد یعباد.  شودیامر موجب گسترش فساد م نیندارد و هم ییروشنا

  یحیمباحث تفر یبرا ی خوب یبانوان در نقاط مختلف هرمزگان بسترها یبه ارمغان آورد و با ساخت پالژها ار تیامن

 .شودی بانوان فراهم م

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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