معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری :ریشه اتفاقات اخیر کشور باید روشن شود
ریشه  های
ناباوری را بخشکانیم
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی خبر داد؛

موافق تک  صدایی شدن دانشگاه
نیستم
***
حریری:

حزب  اهلل
بخشی از دولت لبنان است

مریدی:

مالکیت ورزش و جوانان
بر اراضی ورزشگاه بزرگ
پارس شیراز قطعی شد
2

2

کتابخانه مرکزی شیراز
ضرورت تمام جدی است
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ظریف:

هر حرکت تضعیف کننده برجام غیرقابل قبول است
2

انتقاد آیت ا ...ایمانی از تخریب ائمه جمعه:

2

صاحبان قلم و اندیشه
پاسخ تخریب ها را بدهند

معاون فرهنگی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران:

دانشجویان باید در بیان مشکالت
آزاد باشند

3

یک فعال اقتصادی:

14

نمایندگان مجلس دانش تغییر قانون
ندارند

مطهری:

نامه هاشمی رفسنجانی به رهبری
یک سند افتخار است

3

***

فروغان نایب رئیس اتاق اصناف شیراز:

توضیحات دادستان کل کشور در
باره خودکشی  های اخیر
در زندان  ها

نداشته های اقتصادی را آمارسازی و
بزرگ نمایی نکنیم

4

***

ارسال الیحه سهام عدالت از سوی
دولت به مجلس
5

تجلیل از افتخارآفرینان رسانه در فارس

جناب آقای مهندس رجبی

نماینده محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی
درگذشت ناگهانی دوست و برادر عزیز جناب آقای مهرداد ظهیری را به جنابعالی ،خانواده محترم،
محمد     گویم.
جامعه آموزش و پرورش استان فارس و فرهنگیان شهر شیراز تسلیت می
عسلی
بیشک جای خالی آن بزرگوار که از فعاالن نواندیش عرصههای فرهنگی و اجتماعی بود
همواره احساس میشود.
از خداوند مهربان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسألت دارم.
نامش به نیکی و یادش جاودان

حیدر اسکندرپور
شهردار شیراز

16

خلع سالح نظام مهندسی
با اصالح یک قانون
13

ایران برای خرید  200دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم نامه
امضا کرد

ایرنا :تهران و دهلی نو روز جمعه تفاهم نامه ای
امضا کردند که بر اســاس آن ایران  200دستگاه
لوکوموتیــو و واگــن بــاری از هنــد خریداری
خواهد کرد.
منابع مالی الزم برای اجرای این تفاهمنامه که
بالغ بر  600میلیون دالر می شــود ،از سوی هند
تامین خواهد شد.
امضای این تفاهم نامه در جریان سفر سه روزه
عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی کشورمان
به هند انجام شد.
یک شــرکت دولتــی هندی به نــام ‹رایتز›
مســوول تامیــن این تعــداد لوکوموتیــو برای
ایران است.
این تفاهم نامه را نورا ...بیرانوند معاون برنامه ریزی
و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسالمی

ایران و راجیو ماهروترا مدیر عامل شرکت دولتی
تولید لوکوموتیو هند امضا کردند.
آخوندی روز جمعه در گفتگــو با ایرنا در این
خصوص گفت :بر اســاس این یادداشت تفاهم،
بخشی از این لوکوموتیوها در ایران تولید خواهد
شد بنابراین باید پیگیری کنیم تا یادداشت تفاهم
به قرارداد تبدیل شود.

وی با بیــان اینکه این همکاری مهم صنعتی
بین ایــران و هنــد خواهد بود گفــت :اجرایی
شــدن این همکاری حداقل ســه سال به طول
خواهد انجامید.
وی با اشــاره به اینکه صنعت راه آهن در هند
از فناوری نویــن و به روز بهره می برد افزود :ما
ســعی خواهیم کرد در ســفر آتی دکتر روحانی
رئیس جمهــوری ایران به هند ،بخشــی از این
موضوعــات را به قــرارداد رســمی و عملیاتی
تبدیل کنیم.
آخوندی صبح چهارشنبه در راس هیاتی متشکل
از معاونان و فعاالن بخش خصوصی برای ارتقای
همــکاری های دوجانبه در حوزه حمل و نقل و در
راس آن ایجاد تحول در بازاریابی بندر چابهار برای
یک دیدار سه روزه وارد دهلی نو شد.

شــرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد تأمین و ســرو غذای پرســنل خــود را از طریق
مناقصــه به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .از ایــن رو پیمانکاران محترم می توانند
بــه آدرس :شــیراز ،کیلومتر  4بولوار والیت کارخانه ایران خــودرو فارس ،اداره خرید و
قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان
وقت اداری چهارشنبه مورخ  96/10/27اعالم نمایند.
شماره تماس37418260 :

