یک اقتصاددان :پول بودجه های عمرانی تاکنون دور ریخته می شد
مالوردی:

خسته نباشید

درخواست بازرسی
از بازداشتگاه ها را
داده ایم

اسماعیل عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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محمد قاسم زاده:

مخاطب به نویسنده
ایرانی مشکوک است
16
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جهانگیری:

به جای نفت به مغز جوانانمان تکیه کنیم
ایســنا :معاون اول رییس جمهور تصریــح کرد:مهمترین
بخــش از امکانات ما قدرت فکر جوانان مان اســت که از آن
غفلت شده است .اسحاق جهانگیری عصر دیروز در ادامه سفر
یک روزه اش به اســتان البرز ،طی ســخنانی در مراسم افتتاح
همزمان طرح های صنعتی و دارویی که در شــرکت داروسازی
«سیناژن» برگزار شــد ،گفت :جای خوشحالی دارد که در این
شــرکت یک خانم ،مدیرعامل اســت که با وزیر هم کل کل
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری فارس:

تخلفات در دستگاه ها را
پیامک کنید
3

می کنند و در کارشــان جدی هســتند .وی افزود :دوران اداره
کشــور با منابع طبیعی به سر آمده و اگر نگوییم االن این کار
غیرممکن اســت ،باید گفت که در آینده غیرممکن خواهد بود.
این مســیر دارد به آخر می رســد که ما با منابع نفتی و طبیعی
خــود را اداره کنیم ،نه به این معنا کــه منابع ما در حال اتمام
است اما ما یک کشور هشتاد میلیونی شده ایم که مردم مان به
دنبال توسعه هستند و خود را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه

فرمانده سپاه فجر فارس مطرح کرد:

تالش فتنه گران برای ورود
سالح به کشور
3

میکنند و می خواهند در کشــوری توســعه یافته زندگی کنند
که این توســعه تنها با صرف منابع طبیعی که انجام نمی شود.
جهانگیری با اشاره به سابقه تدوین سند چشمانداز بیست ساله
کشــور ،گفت :بیست سال قبل که سند چشم انداز را در دولت
آقای خاتمی نوشتیم به این دلیل بود که بیست سال آینده مان
را با افقی روشن کنیم...

دیوان عدالت
بار دیگر مجری ذی صالح را
حذف کرد
3

2

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در آیین گرامیداشت بیست و پنجمین افتتاح شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد
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ترزا می:

از اتحادیه اروپا
خارج می شویم نه از
قاره اروپا
***

دولت آمریکا
تعطیل شد
***

آلمان صادرات سالح
به عربستان و امارات
را متوقف کرد
2

شناسایی مدارس و دانش آموزان در معرض اعتیاد شیراز

4

خانواده ارجمند فروتنی
درگذشت زنده یاد محمود فروتنی را تسلیت گفته ،شادی روح آن مرحوم و شکیبایی شما را در این
مصیبت از خداوند خواستارم.
خانواده روسفید

مجموعه باغ ها و تاالرهای پارک

رؤیاهای عروسی شما را به واقعیت تبدیل می کنیم
(بدون واسطه)

آمــاده ارائه کلیه خدمات مجالــس در بهترین و زیباترین
باغ ها و تاالرها
ارائه بهترین و باکیفیت ترین غذاهای ایرانی و فرنگی برای
مجالس شما
ســابقه ما به عنوان اولین باغ و تاالر مجالس در
شهر شــیراز گویای اعتبار و کیفیت و توانایی ما
در برگزاری مراسم شما می باشد
09129172898-36255106

پرو پارک
گ
رین پارک

افتتاح
آشپزخانه جدید خیریه

همـــای رحمت

تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس

پخت غذای خانگی کیفیت عالی همراه با مجوز بهداشت

سفارشات جهت مجالس پذیرفته می شود

نشانی :بولوار رحمت ابتدای پل چهارراه زندان ،نبش کوچه 69
جنب دبیرستان بهشتی یا عشایری تلفن37368905 :

