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این دل تنگم قصه ها دارد
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رئیس جمهور در گفت و گو با ظریف:

استاندار فارس تاکید کرد:

موضوع تقسیم استان
فارس صحت ندارد
3

کرونا  ۵۲خانواده دیگر را
در فارس عزادار کرد

ایران برای برقراری ثبات افغانستان
تالش خواهد کرد

2

ادعا درباره توافق سه جانبه قبلی
اشرف غنی ،آمریکا و طالبان
برای واگذاری قدرت

3

هاآرتص:

 ۲مرکز  ۱۶ساعته تشخیص
کرونا در شیراز شبانه
روزی خدمات می   دهند

توافق صلح امارات-اسرائیل
نتایج مورد نظر درباره ایران را
محقق نکرد

3

یک مقام مسئول در پروژه اسپایکوژن:

فاز یک واکسن اسپایکوژن
به تأیید سازمان بهداشت جهانی
رسید

همه مرزهای عراق
بسته است

مسکو:

2

ایران میتواند در آینده افغانستان
تاثیرگذار باشد
درخواست آمریکا از طرفها
در افغانستان برای تسهیل خروج
خارجیها و افغانها

خرید بیش از ُ ۱۸۰۰تن
کلزا از کشاورزان فارس
3

سالروز بازگشت آزادگان به وطن گرامی باد

ایام سوگواری
حضرت ابا عبداهلل الحسین
فرصت مغتنمی است برای اظهار ارادت و
عرض ادب به ساحت اهل بیت پیامبر(ص)
و همنوایی با عزادارانی که خانه های خود را
حسینیه کرده و با نذر خون و اختصاص نذورات
به نیازمندان واقعی جامعه نسبت به سرور
و ساالر شهیدان ادای دین می کنند .ضمن
بزرگداشت این ایام آرزومند قبولی عزاداری ها
و اشک های جاری شده در این ایام هستم.
دکتر رحیم زارع
نماینده مردم فرهیخته و والیتمدار شهرستانهای آباده،
بوانات ،خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسالمی
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فرا رسیدن ایام
سوگواری به مناسبت تاسوعا
و عاشورای حسینی را به عشایر
سلحشور و دلداده اهل بیت و دوستدار
خامس آل عبا تسلیت گفته ،امیدواریم همه هموطنان
خصوصا عشایر عزیز و زحمتکش به موازات
رعایت دستورالعمل های بهداشتی فراخور شرایط کنونی،
قلبی لبریز از محبت شهدای عاشورا داشته باشند.
مدیرعامل و هیأت مدیره

اتحادیه تعاونی های عشایر استان فارس

با تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی به محبان اهل بیت و
خامس آل عبا
به اطالع ســوگواران و عزاداران می رســاند که امسال
در راســتای رعایت پروتکل های بهداشــتی در حسینیه
پوراســالمی مراســم عزاداری برگزار نمی شود اما
خدمتگزاران مردم در این حســینیه نســبت به
تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان
اقدام خواهند کرد.
احمدرضا پوراسالمی

مدیر حسینیه و خیریه کریم پوراسالمی

