هاشمی رفسنجانی:

شرایط پس از برجام برای ایران و غرب مثبت خواهد بود

2

مدیرکل ورزش
و جوانان فارس:

امکانات ورزشی
صنایع الکترونیک شیراز
مطلوب است
15

بیا تا گل برافشانیم

اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

دوشنبه  20مهر  28 -1394ذی الحجه  -1436سال بیستم دوره جدید -شماره  1000 - 5592تومان -قیمت در دبی  2درهم

وزیر دفاع:

برای افزایش توان موشکی
خود از هیچکس اجازه
نمیگیریم
2

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات
اسالمی فارس تأکید کرد:

مجالس امام حسین (ع) نباید
به مسایل خرافی آلوده شود

2

 16صفحه

آغاز نشستهای علمی
یادروز حافظ
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پس از بحثهای طوالنی نمایندگان و نطق آتشین صالحی

تصویب طرح اجرای
برجام در مجلس
صالحی :در مجلس به مرگ تهدید شدم

3

همایش نکوداشت آیتاهلل
سید محمود علوی اردکانی در
شیراز برگزار میشود
3

همایش شیرخوارگان حسینی
در  250نقطه از فارس برگزار
میشود
4

نوستالژی کودکان دهه
 50و  60در شیراز
4

ضمـن تشـکر از حضـور بـا شـکوه اعضـاء محتـرم
سـازمان نظام مهندسی سـاختمان در روز پنجشنبه
 94/7/16بـه اسـتحضار مـی رسـاندکه انتخابـات
هفتمیـن دوره هیأت مدیره سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان فـارس ،روز پنجشـنبه  94/7/23در شـیراز ( مجتمـع
رفاهـی دانشـگاه شـیراز در خیابـان سـاحلی غربـی و دانشـکده
هنـر و معمـاری دانشـگاه شـیراز در گلدشـت معالـی آبـاد) و در
 18شهرسـتان ( در محـل اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان)
از ساعت  8صبح تا  17برگزار می گردد.

عطر پیکر پاک
شهید «همدانی»
در شهر پیچید

بدینوســیله ضمن تبریک از زحمات ،همت باال و تالش های ارزشــمند
حضرتعالی در ارتقاء رتبه این واحد دانشــگاهی به واحد جامع ،کســب
رتبه  10در رتبه بندی بین المللی و بومتریک در بین دانشــگاه های آزاد
اســالمی سراسر کشور و همچنین کســب رتبه نخست در فعالیت های
پژوهشــی و تولید علم ،توسط این واحد دانشگاهی در بین دانشگاه های
آزاد اســالمی جنوب کشور و کسب رتبه  76در بین کل دانشگاه ها و
مؤسســات آموزش عالی کشور در رتبه بندی بین المللی سایماگو تقدیر و تشکر به عمل می آید .امید
اســت با توکل بــه خداوند متعال و تدبیر و توان باالی مدیریت حضرتعالی شــاهد درخشــش آن واحد
دانشگاهی در جایگاه های ممتاز تولید علم و پژوهش کشور باشیم.
هیأت رئیسه ،اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

عراقچی:

از حرف زاکانی به خدا پناه میبرم

5

ایسـنا  :عراقچـی دربـاره تهدیـد یـک نماینـده نسـبت بـه دکتـر علیاکبـر
صالحـی و تیـم مذاکـره کننـده و ادبیاتـی کـه در شـان مجلـس نبـود گفت:
مـن از شـما عذرخواهـی میکنـم.
سـید عبـاس عراقچـی ،عضـو تیـم مذاکـره کننـده هسـتهای در جمـع
خبرنگاران در حاشـیه همایش صلح و سلام در دانشـگاه آزاد اسلامی درباره
اجـرای برجـام پـس از تاییـد مجلس شـورای اسلامی گفت :مـدت  90روزه
بررسـی برجـام  26مهـر به پایان میرسـد .اگـر در این فاصلـه جزییات طرح
اجـرای برجـام در مجلـس به سـرانجام برسـد و شـورای نگهبـان آن را تایید
کنـد روال قانونـی تاییـد برجام طی شـده اسـت .همزمان بحث نقشـهراه که
میـان ایـران و آژانـس در حـال اجراسـت احتماال مرحلـه کنونیاش تـا پایان
هفتـه جـاری بـه پایان خواهد رسـید و اگر این دو کار انجام شـود از دوشـنبه
آینـده میتوانیـم اجرایـ 
ی شـدن یـا عملیاتـی کردن برجـام را اعلام کنیم.
عراقچـی گفـت :اجرایـی یا عملیاتی شـدن برجام روز تصویب برجـام نام دارد
و پـس از اعلام آن روز جلسـه کمیسـیون مشـترک برجـام احتماال دوشـنبه
آینـده در ویـن برگـزار خواهد شـد که قـرار اسـت در آن اتحادیـه اروپا اعالم
کنـد تحریمهایـش لغو شـده و کنگره آمریـکا نیز اجرای تحریمهـا را متوقف
میکنـد البتـه اجرایی شـدن ایـن اقدامات بعد از دورهای اسـت کـه ایران نیز
اقداماتـش را براسـاس برجـام انجام دهد.
معـاون ظریـف دربـاره پیگیری حادثـه منا از سـوی وزارت خارجـه نیز گفت:
وزارت خارجـه همـراه بـا معاونـت حقوقـی رییسجمهـور ،سـازمان حـج و
زیـارت و دیگـر مراجـع بررسـیها را در دسـت اقـدام دارد و راههـای مختلف
حقوقـی بـرای پیگیـری مطالبـات حقوقـی جـان باختـگان را دنبـال میکنـد
تـا علاوه بـر احقاق حقـوق آنهـا از تکـرار چنیـن اتفاقاتی جلوگیری شـود.
عراقچـی دربـاره سرنوشـت غضنفـر رکنآبادی ،سـفیر پیشـین کشـورمان در
لبنـان نیـز گفـت :هنوز خبر جدیـدی از وی نداریـم و امیدواریم در بررسـیها
و اقداماتـی کـه برای شناسـایی مفقودان صـورت میگیرد سرنوشـت وی نیز
مشـخص شـود .ایـن عضو تیـم مذاکره کننده هسـتهای در پاسـخ به سـوال
خبرنـگار ایسـنا که از وی پرسـید شـما را امـروز در مجلس تهدید به کشـتن
و یـا ریختن سـیمان رویتـان نکردند؟ گفت :فکـر نمیکنم نماینـده محترمی
کـه چنیـن جملـهای گفتنـد قصد جـدی داشـتند البته حالتشـان جـدی بود.
خبرنـگار بـه عراقچـی گفـت این ادبیات در شـان مجلس اسـت؟ کـه معاون
ظریـف پاسـخ داد :من از شـما عذرخواهـی میکنم.
ایـن عضـو تیـم مذاکره کننده هسـتهای کشـورمان در پاسـخ به سـوال دیگر
ایسـنا مبنـی بـر ایـن کـه آقـای زاکانـی دیـروز در مجلـس اعالم کرد شـما
در کمیسـیون برجـام در پاسـخ بـه ایـن کـه در صورتـی کـه ایـران بخواهـد
در رابطـه بـا برجـام بـه جایـی شـکایت کنـد آنجـا کجاسـت؛ شـما گفتهاید
بایـد بـه خـدا پناه ببریـم؟ اظهار کـرد :من چنیـن حرفی در کمیسـیون برجام
نـزدهام و از ایـن حرفـی کـه آقـای زاکانـی زدنـد به خـدا پنـاه میبرم.

اصالحیه و پوزش

بدینوســیله اعالم می گردد تاریخ نمایشگاه پویایی،
بالندگی و جوانی جمعیت چاپ شده در مورخ سه شنبه
 94/3/5از  28اردیبهشت لغایت  5خرداد  94می باشد
که بدین طریق اصالح می گردد .ضمن ًا تاریخ نمایشگاه
در شهرستان های اقلید ،ممسنی ،کازرون و سپیدان از
 30اردیبهشت لغایت  9خرداد می باشد.

مردم شــهیدپرور همدان عصر
یکشــنبه در مراسم استقبال از
شهید سرلشــگر حاج حسین
همدانی از فرزندان دیار هگمتانه
شرکت و با وی میثاق بستند.

روزنامه
عصر مردم تلفنی
آگهی ميپذیرد

افتتاح رستوران ملل

در هتل بین المللی پارس

همشــهریان عزیز بســیار
32348010-13
خرســندیم که از شــما در رستوران
32345880
جدید ملل با انواع غذاهای ملیت های
32341000-2
مختلف پذیرای شما عزیزان باشیم.

هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مرودشت
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نمایندگی مرکزی حریـت

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو ()MVM

تلفن رزرو32332255 :

شیراز ،بلوار سلمان فارسی ،جنب پمپ بنزین
تلفن37302127-8 :

