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شهردار منطقه شش شیراز خبر داد: 

آمادگی و اقدامات 
پیشگیرانه جهت کاهش 
خطرات احتمالی ناشی از 

وقوع سیالب و آبگرفتگی 
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استاندار فارس در ششمین جلسه ستاد 
خانواده و جوانی جمعیت:

ح  آمادگی اجرای طر

دورکاری بانوان را به صورت 

آزمایشی داریم

اعضای جدید هیأت مدیره 
شبکه مجمع خیرین استان 

فارس مشخص شدند 

تور مالیات ستانی دولت از 
خانه های خالی و لوکس  تقریبا 

خالی است!
عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان: 

وزارت راه برنامه منسجمی برای 
ساخت ۴میلیون مسکن ندارد 

سخنگوی وزارت خارجه:

 این صحبت که  ایران روند 
مذاکرات را به زمستان سرد اروپا 

گره زده بوده به نظرم گمانه زنی 
رسانه ای است 
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رونمایی از برنامه1404  شیراز در 13 آذرماه 
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رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر شیراز مطرح کرد:

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی فارس 

برگزار می کند

ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت www.farsfair.ir الزامی است. 

جهت دریافت نوبت بازدید رایگان به آدرس www.farsfair.ir مراجعه نمایید.

            071-362000۴0-۴۴ تلفن: 

071-362000۴7 : نمابر

مکان: شیراز - شهرک گلستان- 

بولوار دهخدا - محل دائمی 

وبسایت: www.farsfair.irنمایشگاه های بین المللی فارس

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع 
دارویی و تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی به همراه نخستین نمایشگاه 

تخصصی خدمات پزشکی، درمانی، بهداشتی و گردشگری سالمت 
ساعت بازدید نمایشگاه  تجهیزات پزشکی و...   زمان: 2 لغایت 5 آذرماه  1401 ساعت بازدید: 11 الی 18

ساعت بازدید نمایشگاه خدمات پزشکی، گردشگری سالمت و...      ساعت بازدید: 13 الی 20

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
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  بودجه 15 هزار میلیارد تومانی 
شهرداری به راحتی محقق  

خواهد شد

  مطالبات شهرداری از 
دستگاه های دولتی بیش از

 28 هزار میلیارد تومان که معادل 
بودجه حدود دو سال است

 
  800 هزار ملک در شهر داریم 

که اطالعات ۴00 هزار ملک آن در 
شهرداری موجود است 


