انتقاد الریجانی از انقالبیونی که با هتاکی و بداخالقی حیثیت دیگران را تخریب می  کنند
صدای  ماندگار
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عارف:

می خواهند دولت روحانی
شکست بخورد
5

رئیس ستاد همراهان تدبیر و امید
در فارس:

مردم فارس حضور حداکثری
در مرحله دوم انتخابات را
جدی بگیرند
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آغاز تبلیغات رسمی داوطلبان مرحله دوم
دهمین دوره انتخابات مجلس در شیراز و فارس
4

ویژه سالروز سعدی

5

آیت اهلل ایمانی مطرح کرد:

افتتاح خانه اسکواش شیراز
گامی بزرگ برای توسعه این
رشته است

سعدی شخصی عمل گرا بوده است
***
استاندار فارس:

آموزه های سعدی الگوی زینت انسانی
است

15

اوباما:

درگیری با ایران به نفع هیچ
کشوری نیست
2

کارشناس ارشد اندیشکده شورای آتالنتیک:

برجام با پیچیدگی و ابهامات روبه رو است
2

مجتمع سنگ تچرا

ارائه دهنده انواع ســنگهای
تراورتن ،گرانیت و مرمریت

TACHRA

در نظر دارد به مناسبت میالد باسعادت
حضرت علی(ع) و گرامیداشــت مقام
گرانقدر پدر به فاصلــه زمانی دوم تا
ســی ام اردیبهشــت ماه  1395تمامی
ســنگ های خود را با  70درصد تخفیف
به فروش برساند.
آدرس :بعد از زیرگذر شــهرک گلستان،
روبروی ایستگاه قطار ،مجتمع سنگ تچرا

09173838007
09173838006
07136123778

 34پروژه شهری با اعتبار
 830میلیارد ریال در
شیراز افتتاح شد
16

4

2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

به مناسبت میالد با سعادت
امام علی(ع)؛

حضور پرفسور مجید
سمیعی در شیراز

اسماعیل عسلی

2

3

نوبخت معاون رئیس جمهوری:

ربگزاری آنیی زبرگدا شت سعدی رد شیراز

دولت از پروژه های تأثیرگذار فرهنگی
حمایت می کند
4

کمالی سروستانی:

16

تمدن ایرانی مدیون اندیشه های سعدی است
3

دکتر فریبرز نیرمی
Dr.Fariborz Neirami
MD,FCARCSI,FFPMRCA

متخصص و فوق تخصص کنترل درد
و استاد دانشگاه از انگلستان
پاره ای از اقدامات درمانی
*دردهای ناشی از آسیب اعصاب
*دردهای کمر
*دردهای گردن و شانه
*دردهای ناشی از دیسک
*دردهای مفاصل

*دردهای عضالت
*دردهای پس از اعمال جراحی
*دردهای ناشی از آسیب های
شغلی و ورزشی

07136274090 - 09175677976
آدرس :شیراز ،بلوار چمران ،بیمارستان اردیبهشت
www.pain-doc.co.uk

اتوسرویس و پنچرگیری
الرستان

به اطالع می رساند جهت رضایت هموطنان در ازای
چند سرویس ،خدماتی رایگان ارائه می نماید.

آدرس :شیراز ،نبش باغ حوض ،روبروی خیابان شهید صفایی
(قالیشویی) ،جنب کوچه 20
تلفن 38203725 :و 09173812035

طالی اقساطی

ضمانت :چک کارمندی ،چک بازنشسته ،طال

فروش طال و جواهر به صورت نقد و اقساط طالی نیازی

09177079490-32360159

