ظریف :ایران مهمترین رابطه راهبردی جهان را با چین دارد
در باره رابطه فرهنگ و
امنیت
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

جایزه «جمالزاده»
برگزیدگان خود را
شناخت

ذوب آهن به مرحله
گروهی صعود کرد
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رئیس مجلس:

آیتا ...دژکام
در دیدار فرماندار شیراز:

ایران آماده تقویت و گسترش روابط
در زمینههای مختلف با چین است

نباید بر سر منافع مردم
معامله شود

3

فرماندار شیراز:

امنیت روانی مردم در
زمینه تأمین کاالهای
مورد نیاز باید تأمین شود
4

اصغرزاده:

اشتباه کردیم خوانشهای
دموکراتیک از انقالب را به نفع
عدالت محوری ،کنار گذاشتیم

موسوی عضو شورای شهر:

بودجه سال  98شهرداری
شیراز تا  20اسفند
تصویب میشود

10

برقراری ارتباط بین شرکتهای
کوچک و متوسط ایران و پرتغال
کلید خورد
***

3

یک کشته و  6مجروح
حاصل برخورد  4خودرو
در فارس

پاکستان:

9

2

عکس تزیینی است

اعالم کاندیداتوری برنی
سندرز برای ریاست
جمهوری آمریکا

2

از جستجوی آب در عمق  520متری زمین تا آبرسانی با تانکر به  680روستای فارس

هوالباقی

ضمن عرض تشکر از کلیه سروران گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

مرحومه حاجیه خانم بلغاری

(همسر مرحوم حجت االسالم والمسلمین سید محمد باقر شفاعتیان)

شرکت فرموده اند به اطالع می رساند مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه
روز پنجشنبه  97/12/2از ساعت  14:30الی  16در مسجد الرسول واقع در خیابان قصردشت
قبل از فلکه قصردشت برگزار می گردد.
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده های شفاعتیان و فامیل های وابسته

سفر رویاهای عیدتان را به ما بسپارید

دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

همتا گشت (آینده سازان مهر)
* برگزار کننده تورهای انحصاری و اختصاصی
*شینگن ،آفریقای جنوبی ،تایلند ،ترکیه ،مالتی پل کانادا

خیابان مالصدرا ،ابتدای خیابان هدایت 09170571397-32331963

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
(مزایده شماره  4امداد فارس)

شرح در صفحه داخلی

روزنامه عصر مرد     م تلفنی آگهی ميپذیرد     
32341000-1 - 32345880 - 32348010-13

3

روابط با ایران برای ما جایگاه ویژه
دارد
***
سردار پاکپور:

یکی از عوامل دستگیر شده
در حادثه تروریستی زن بود
2

