رئیس جمهوری در فرودگاه کواالالمپور :فضای پسابرجام فرصت خوبی برای توسعه روابط با مالزی است
ابعاد مظلومیت
امام حسین (ع)

ناظمالشریعه:

در فوتسال مربی خارجی
نمیخواهیم

اسماعیل عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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شیراز پایتخت جوانان جهان
اسالم شد
4

گردهمایی خوشنویسان
فارس در جوار
آرامگاه حافظ
16

15
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رئیس مجلس:

بسیاری از پول مالیات و نفت هزینه کارکنان دولت میشود
5

آیتاهلل ایمانی:

مرزهای جغرافیایی نمیتواند
ما نع دفاع از مقدسات شود
3

رئیس دادگاههای عمومی و
انقالب شیراز:

بهترین قضاوت در سایه
آرامش و طمأنینه صورت
میگیرد

شورای امنیت به درخواست روسیه نشست
اضطراری در مورد سوریه برگزار می  کند

با حضور در حرم شا هچراغ (ع)؛

شیرخوارگان شیرازی عزادار
علیاصغر (ع) شدند

3

سردار فدوی در یادواره شهید
نصراهلل شفیعی مطرح کرد؛

پنجه در پنجه آمریکا

4

4

 ٢٢٠بازیگر در بزرگترین
تعزیه میدانی کشور
16

نابودی ساالنه یک صد هزار
هکتار از جنگلهای کشور
5

2

ابتکار خبر داد :احتمال مشارکت
آلمانیها در احیای تاالب هامون

13

پشت پرده قاچاق پوشاک و فعالیت
غیرقانونی نمایندگیهای خارجی

شرکت توحید شیراز ستاره

تولیــد و پخــش انــواع ظــروف یک بــار مصــرف در ایام
ســوگواری ابــا عبــدا ...الحســین(ع) با قیمــت و کیفیت
مناسب در خدمت همشهریان عزیز می باشد.
کارخانه :شهرک صنعتی بزرگ شیراز
دفتر فروش :انتهای بلوار سفیر جنوبی فلکه مهارت
بعد از فنی حرفه ای دخترانه سوله دوم ،انبار ظروف یک بار مصرف توحید

شیراز سمعک

سمعک های فول دیجیتال ،هوشمند ،آنالوگ ،پشت گوشی و
داخل گوشی (مخفی) ،کامپیوتری زیرنظر کارشناس شنوایی

رضایت ،ضمانت ،خدمات پس از فروش ،مشاوره رایگان

38350030-38350042-38242017

2

خیابان بیست متری سینماسعدی ،نبش خیابان زند ،طبقه فوقانی بانک ملت
32352625-32314966

فروش ران و مرغ گرم ویژه ایام محرم
با قیمت استثنایی میدان دانشجو

مرکز مرغ صدف
32291438-09171879319

کاور مبل نارسیس

پارچه ای و پالستیکی بدون نیاز انتقال به کارگاه

09175032098
Narsis-Kaver-Mobl

روایت مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری از ماجرای دکلهای نفتی

شــورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه روز جمعه اجالس اضطراری در
مورد سوریه تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه از نیویورک  ،این اجالس پس از هشــدار استفان
دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه مبنی بر احتمال انهدام کامل شرق حلب
طی چند ماه آینده برگزار خواهد شد.
به گفته دیپلماتها  ،روســیه خواستار برگزاری این اجالس اضطراری برای شنیدن
نقطه نظرات دمیســتورا شده که شورای امنیت را از طریق یک ویدئو کنفرانس از ژنو
در مورد اوضاع حلب توجیه خواهد کرد.
دمیســتورا در یک کنفرانس خبری گفته بود که شرق حلب ممکن است تا پایان
ســال جاری ‹ به کلی منهدم شود ‹ و از دولت دمشق خواسته بود در صورت خروج
گروه  های تکفیری از این شهر حمالت خود را متوقف کند.
وی حتی پیشنهاد داد شخصا نیروهای مخالف را تا بیرون شهر اسکورت کند.
نماینده سازمان ملل گفت  :این خطر وجود دارد که شرق حلب به صفوف بدترین
تراژدیهای قرن بیستم از جمله قتل عام سربرنیتسا(بوسنی ) و نسل کشی روآندا بپیوندد.
این درخواســت وی دو هفته پس از تهاجم همه جانبه نیروهای دولتی ســوریه به
بخشــهایی از حلب عنوان شد که تحت کنترل مخالفان قرار دارد .ترک مخاصمه ای
که مورد توافق امریکا و روسیه قرار گرفته بود در حلب دوام نیاورد و درگیریها سریعا
از سر گرفته شد.
اعضای شــورای امنیت در حال بحث در مورد پیش نویس قعطنامه ارائه شــده از
سوی فرانسه هستند که خواستار برقراری آتش بس در حلب است.
ژان مــارک آیرو وزیر خارجه فرانســه پس از مذاکراتی در مســکو در مورد این
پیشــنهاد آتش بس  ،روز جمعه برای مذاکره در باره پیش نویسی که خواهان توقف
تمام پروازها بر فراز حلب است  ،راهی واشنگتن خواهد شد.

رئیس جمهوری کلمبیا ،برنده جایزه نوبل
***
ترامپ از اظهارات خود مبنی بر منع ورود
مسلمانان عقبنشینی کرد
2

