آیت ا ...ایمانی :تجلیل شهدا و تکریم خانواده های معظم شان ،تکلیف همگانی است
دستگیری از بینوایان
ضامن امنیت است

مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

اهدای مجموعه کتاب های
شخصی یک شاعر
به کتابخانه

کاراته فارس نباید در شهر
شیراز خالصه شود

محمد عسلی
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شهردار شیراز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران تأکید کرد:

ناشر برتر کشوری ،مدیر کمیته علمی و
فرهنگی نمایشگاه کتاب شد؛

سرمایه گذار معنوی شیرازم
16

عضو هیات رئیسه مجلس:

اگر سرمایه  گذار واقعی بیاید برای استقبالش به
فرودگاه می  رویم

حوزه گردشگری برای شیراز یک فرصت طالیی است

جریان  های سیاسی دعواهایشان را سر شهدا خالی نکنند

سوال از رییس جمهوری منتفی شد

جنتی با  ۶۶رای
رئیس مجلس خبرگان شد
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معاون شهرداری شیراز:

اجازه دوغ  فروشی در گذر حافظیه
نمی  دهیم
مدیرکل بنیاد مسکن فارس تشریح کرد:

اعطای وام و تسهیالت به واحدهای
مسکونی خسارت دیده و احداث
مسکن ویژه خانوارهای دو معلول

ترامپ ،تیلرسون را برکنار و رئیس سیا
را جانشین وی کرد
2

5

آخوندی:

پوزش خواستن از مردم
افتخار است

3

4

3

2

اکبری مطرح کرد:

وزارت جهاد نظارتی بر میزان موجودی
محصوالت کشاورزی کشور ندارد
5

عیدی پرسپولیس به هواداران

سبد معیشت کارگران  26میلیون
و  450هزار ریال تعیین شد

ایســنا :پرسپولیس ایران در چهارمین دیدارش در لیگ قهرمانان آســیا برابر الوصل امارات با یک گل به پیروزی رسید .در ادامه مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا و در گروه  Cپرسپولیس ایران از ساعت  ۱۸:۴۵در دوبی میهمان الوصل امارات بود که این دیدار در نهایت با
برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید .تک گل پرسپولیس را در این دیدار کمال کامیابی نیا در دقیقه  ۳۸به ثمر رساند.
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فرهیختگان ارجمند

دکتر پویان خدادوست و دکتر مهران خدادوست
درگذشت پدر گرامی  تان دکتر علی  اصغر خدادوست از مفاخر علمی جهان معاصر و از
چهره  های درخشان عرصه پزشکی موجی از تأثر و تأسف را به دنبال داشت .این ضایعه جبران
ناپذیر را به شما ،خاندان دانشور خدادوست و جامعه پزشکی و دانشگاهی تسلیت می  گوییم.
مارتا کاشف – امین عسلی

یاد مردان بزرگ ،تا ابد بر تارک این مرز و بوم
جاودان خواهد ماند
درگذشت دانشمند نیکوکار ،جراح زبردست و چهره
درخشان علمی ایران و جهان

دکتر علی اصغر خدادوست

را به خانواده محترم ایشــان ،جامعه پزشــکی و مردم شریف
ایران تسلیت می گوییم.

مهندس سید اسحاق فال اسیری
بنیانگذار مجتمع آموزشی فرهنگی احسان

اتحادیه صنف کفاشان و کفش فروشان شیراز

