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آئین تحویل هنرکارت
د ر فارس برگزار شد

جام حذفی فوتبال را
جد ی گرفتهایم

کرونا آمده ولی نمی رود
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استاندار فارس:

سئول:

داراییهای ایران پس از
رایزنی با آمریکا
آزاد می شود
2

کرونای انگلیسی
به فارس رسید

نوروز پذیرای مهمان نیستیم

رئیس قوه قضاییه:

باید نقض حقوق انسانها توسط
آمریکا و غرب به جهان ارائه شود

رئیس کل د اد گستری استان
اعالم کرد :

رهایی  ۲محکوم به
قصاص از د ارمجازات
د ر فارس
9

فروش فوقالعاده
نوروزی اصناف شیراز
آغاز شد

3

نشست هماهنگی دولت و مجلس
برای اجرای قانون لغو تحریمها
برگزار میشود

3

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت:

برخی تعمدا بدنبال انحراف
افکار عمومی هستند

2

جانشین استاندار در ستاد کرونای فارس:

4

کـه کنتـرل الزم در زمینه ورود و خـروج این گذرگاه مرزی
توسـط نیروهـای نظامـی انجـام میشـود.
معـاون امنیتـی و انتظامـی اسـتاندار سیسـتان و
بلوچسـتان گفـت :روز دوشـنبه تجمع زیـادی از جمعیت
سـوخت برهایـی که به طـور غیر قانونی اقـدام به این کار
میکردنـد در پشـت مـرز مشـاهده شـد و ایـن افـراد قصد
داشـتند از محـل گـذر مـرزی وارد شـوند.
مرعشـی ادامـه داد :بیـش از  ۲سـاعت بـا ایـن افـراد
مذاکـره انجـام شـد کـه خویشـتنداری کننـد و در

تغییر رنگ کرونایی جنوب فارس
امری محتمل است

میالد فرخنده سرچشمه امامت و والیت حضرت علی (ع) مبارک باد

ماجرای درگیری در مرز سراوان چه بود؟
معـاون امنیتـی و انتظامـی اسـتاندار سیسـتان و
بلوچسـتان بـه بیـان جزییـات ماجـرای درگیـری و
اعتراضهـای دوشـنبه و سهشـنبه چهـارم و پنجـم
اسـفندماه  ۹۹در سـراوان پرداخـت.
محمـد هـادی مرعشـی سهشـنبه در گفتوگـو بـا
خبرنـگار ایرنـا بـا بیـان اینکـه درگیـری در مـرز سـراوان
سـاعت هشـت صبـح دوشـنبه چهـارم اسـفندماه  ۹۹در
منطقـه شمسـر رخ داد ،افـزود :در ایـن منطقـه مـرزی
گـذری را بـرای بهبود معیشـت مرزنشـینان ایجـاد کردیم

اعطای کارت هنر به
 ۱۶۶۰هنرمند فارس

چهارچـوب قواعـدی کـه بـرای ایـن گـذرگاه مـرزی در
نظـر گرفتـه شـده از همـان گـذر عبـور کننـد امـا ظاهـرا
در آنسـوی مـرز مامـوران پاکسـتانی اقدام بـه تیراندازی
میکننـد و ایـن امـر باعـث هجـوم ایـن سـوخت برهـا
میشـود.
وی افـزود :ایـن افـراد با شکسـت درها و ایجاد خسـارت
وارد گـذرگاه مـرزی میشـوند کـه در بیـن ایـن جمعیـت
براثـر تیرانـدازی از آن طـرف مـرز یـک نفر کشـته و چهار
ادامـه در صفحـه 2
نفـر مجـروح میشـوند.

والدت مولی الموحدین حضرت امیرالمؤمنین
حیدر کرار و شیر خدا که مصادف با روز
پدر و آغاز اشاعه عدالت و مردانگی
و معرف واالترین الگوی شهامت و دیانت
است بر عاشقان راهش مبارک باد.
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فرا رسیدن میالد حضرت علی(ع) و روز پدر گرامی باد

میالد فرخنده اولین پیشوای شیعیان جهان مظهر عدالت و شجاعت
و سرچشمه فضائل انسانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) که ارائه
دهنده بهترین نمونه دادگری در طول قرون و اعصار است را به
پیروان راستین آن ابرمرد تاریخ تبریک گفته و امیدواریم
که بتوانیم با تأسی به سیره آن حضرت در سلوک معنوی
و زندگی مادی به برپایی جامعه ای متعادل و پویا نائل
آییم .بی گمان گنجینه های برجا مانده از آن اسوه

حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز این روز
دانش و تقوا و پایداری و شکیبایی به اندازه ای
عزیز و گرامی را به مردم شهیدپرور
است که پاسخگوی نیاز معنوی همه جهانیان برای
استان فارس و شهر شیراز تبریک و
حس
ی
خی
ی
م
ک
پ
نیه و رهی ر م وراسال ی
تهنیت عرض می نماید.
ساختن جهانی عاری از تبعیض و بی عدالتی می باشد.

میالد سراســر خیــر و برکت مولــی الموحدین
مــوالی متقیان حضــرت علی ابــن ابیطالب(ع) و
فرا رســیدن روز پدر بر کلیه دوســتداران آن
حضرت بخصوص عشــایر غیور اســتان فارس
فرخنده و خجسته باد.
مدیرعامل و هیأت مدیره

اتحادیه تعاونی های عشایر استان فارس

دکتر رحیم زارع

نماینده مردم فرهیخته و والیت مدار

شهرستان های آباده ،بوانات ،خرم بید و سرچهان
در مجلس شورای اسالمی

مزایده ایران خودرو
شــرکت ایــران خــودرو فــارس در نظــر دارد مقــدار حــدود  3تــن ضایعــات فلــزی آهنــی 1 ،تــن پیــچ واشــردار70 ،
عــدد مخــزن خالــی گاز کولــر  ،R134شیشــه ســاختمانی ســاده و مشــجر اعــم از ســالم و شکســته ،اقــام ضایعاتــی
پاســتیکی را از طریــق مزایــده بــه فــروش رســاند .از ایــن رو خریــداران محتــرم می تواننــد از تاریــخ درج آگهــی
تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ  99/12/16بــه ایــن شــرکت واقــع در شــیراز -کیلومتــر  4بلــوار والیــت-
کارخانــه ایــران خــودرو فــارس ،مراجعــه و ضمــن مشــاهده اقــام و دریافــت اســناد مزایــده ،قیمــت پیشــنهادی
خــود را بــه واحــد حراســت تســلیم نماینــد .همچنیــن دریافــت اســناد مزایــده از طریــق ســایت اینترنتــی www.
 ikfars.comقســمت مزایدههــا امکانپذیــر میباشــد.
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