در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ سران قوا بر اجرای کامل بیانیه رهبر معظم انقالب تاکید کردند
در سومین روز از رزمایش والیت
 97انجام شد

روز زن ،روز کدام زن؟

عملیات تهاجمی   بالگردهای
هوادریای ارتش

محمد عسلی
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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معاون مالی و اقتصادی شهرداری
شیراز تأکید کرد:

فعاالن صنعت ساختمان
دریافت پروانههای تجاری
و مسکونی خود را به سال
3
آینده موکول نکنند
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ظریف:

اگر قرار بود مردم مقاومت کنند
پس وظیفه ما چیست؟
ظریف :در     باره  FATFبر اساس واقعیات تصمیمگیری شود
معاون قضایی دادگستری استان فارس:

برخی قوانین مانع پر کردن
چاههای غیرمجاز است

3

به مناســبت ایام خجســته میالد باســعادت حضرت زهرای
مرضیــه(س) و فرزنــد برومنــد ایشــان حضــرت امــام
خمینی(قدس سره) طبق معمول همه ساله در محل

حسینیه و خیریه پوراسالمی   شیراز

مجالس جشن ویژه ای برگزار می گردد .از کلیه عالقمندان
به آن حضــرت و بنیانگزار جمهوری اســامی   ایران دعوت
می شــود روزهای دوشنبه و سه شنبه ششم و هفتم اسفند 97
پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشــاء همراه با پذیرایی
در این مراسم باشکوه شرکت نمایند .همچنین به مناسبت
میالد مبارک و جهت خشــنودی و سالمتی حضرت بقیه ا ...و
تعجیل در فرج ایشــان تعداد  5هزار سکه دو هزار ریالی
بیــن دوســتداران آن حضــرت توزیع خواهد شــد .ضمنا ً
به افرادی کــه دارای نــام فاطمه ،زهرا و روح ا ...و متولد
تاریخ های ششــم و هفتم اسفند  97باشــند جوایزی اهداء
می گردد.

خادم الشریعه  -کریم پوراسالمی

اعالم آمادگی خانه خیرین فارس جهت
همکاری هموطنان نیکاندیش
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شب گذشته انجام شد؛ بزرگداشت روز مهندس
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دیدار شطرنجباز ایرانی با حضرت آیت ا ...خامنه ای
ایسـنا :شـطرنجباز ایرانـی کـه از رویارویـی
بـا حریفـی از رژیمصهیونیسـتی امتنـاع کـرده
بـود ،بـا حضرت آیـتا ...خامنهای رهبـر انقالب
اسلامی دیـدار و گفتگـو کرد.
آریـن غالمـی ،شـطرنجباز نوجـوان تیم ملی
جمهـوری اسلامی ایـران کـه در مسـابقات

بینالمللـی اخیـر از رویارویـی بـا حریفـی از
رژیمصهیونیسـتی امتنـاع کـرده بـود ،ظهـر
دیـروز بـه همـراه خانـواده خـود بـا حضـرت
آیـتا ...خامنـهای رهبـر انقلاب اسلامی
دیـدار و گفت وگـو کـرد و مـورد تقدیـر ایشـان
قرار گرفت.

