
منطقه جنوب ایران  ) فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان(    سال بیست وپنجم         شماره  2681         بها 5000 تومان      14 دسامبر  2019                                                           شنبه  23  آذر  1398       17  ربیع الثانی  1441 

روزنامهروزنامه
 www.tolounews.com پست الکترونیک: toloudaily@gmail.com                                            آدرس سایت:

 همراه 
با نمایش فیلم

صفحه 8 صفحه 2

هر کیلو زعفران ۱۱۰ هزار 
 دالر درآمد ارزی برای 

کشور دارد

 حقه ی فرد قاچاقچی چوب 
در کهگیلویه و بویراحمد برمال شد

صفحه 4

صفحه 7

ث
حواد

شهرستان

صفحه 2

 استاندار فارس خطاب 
به دستگاه های اجرایی:

 قبل از وقوع بحران 
به دنبال تجهیزات باشید

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد؛

 قرص های جاسازی  شده 
 در کیک ها، اقدامی 

 سازمان یافته و هدف دار علیه 
صنایع غذایی کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در شیراز؛

 جعفر زاهدی دره شوری سکان دار جدید اداره ی کل 
راه و شهرسازی استان فارس شد

شمخانی:

آیت اهلل موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:

 در این شهرهای ایتالیایی 
به قیمت یک دالر صاحب 

خانه شوید!

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 4

همراه با نقد و تحلیل این خبر 

مرجعیت عالی قدر عراق اظهار کرد: نبرد اصالح در کشور بسیار دیر شروع 
شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، آیت اهلل سید علی سیستانی، مرجعیت 
عالی قدر عراق بابیان اینکه نبرد اصالح بسیار دیر شروع شد، خاطرنشان کرد: 
در پیش روی عراقی ها نبرد اصالحی وجود دارد که به فساد و شکست 

پایان می دهد. این نبرد شدیدتر و دشوارتر از مبارزه با تروریسم است.
گرفته  صورت  جنایت  درخصوص  تحقیق  برای  درخواست  با  مرجعیت 
بسیار  به دار آویخته شد، تصریح کرد:  نوجوان  الوثبه که طی آن یک  در 
الوثبه  نظاره کردن جنایت  برای  افراد  از  زیادی  تعداد  است که  اندوهناک 
و  تظاهرات  بودن  مسالمت آمیز  بر  می تواند  الوثبه  جنایت  بودند.  شده  جمع 
اوضاع کشور تأثیر بگذارد. رخداد الوثبه یک جنایت شنیع و هولناک است 

و مسئوالن باید عامالن این اقدام را بازخواست کنند.
السنک که طی آن  آیت اهلل سیستانی درخصوص رخداد صورت گرفته در 
افراد ناشناس به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کردند و تعداد بسیاری را 
لزوم  بر  افراد،  ربودن  و  ترورها  و  السنک  رخداد  خاطرنشان کرد:  کشتند، 

اینکه سالح فقط در دست دولت قرار بگیرد، تأکید می کند.
اصول  اساس  بر  ارتش  برساختن  تأکید  با  عراق  در  دینی  عالی  مرجعیت 
حرفه ای مستحکم و وطن دوستی، تصریح کرد: ما بر لزوم تالش جهت بهبود 
شرایط معیشتی در مناطق آزادشده و بازگرداندن مردم آواره شده این مناطق 

تأکید داریم.
آیت اهلل سیستانی عنوان داشتند: مسالمت آمیز بودن شرط موفقیت آمیز بودن 

نبرد اصالح است.

آیت اهلل سیستانی: 

نبرد اصالح سخت تر از مبارزه با تروریسم است
نبرد اصالح در کشور بسیار دیر شروع شد

آیت اهلل سیستانی:

نبرد اصالح در کشور بسیار دیر شروع شد
همین صفحه

32267

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         42229246 

روش نوین مطبوعاتی 
ما را به دیگران نیز 

یادآور شوید.


