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شهردار منطقه چهار شیراز خبر داد: 

 بهبود عبور و مرور 
شهروندان با 

اجرای پروژه های
 پیاده روسازی
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس:

فارس از لحاظ
 صدور مجوزات حوزه 

کارآفرینی در کشور پیشرو 
است

: ، رئیس اتحادیه امالک شیراز شهرام نامدار

گهی های امالک در  تعداد زیادی از آ
 محیط های تبلیغاتی غیرواقعی 

است

رئیس کمیته آسیب های اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز:

ح شوق زندگی با هدف مدیریت  طر
واحد آسیب های اجتماعی در شیراز 

اجرایی می شود

مدیر کمیته گردشگری مجمع شهرداران کالنشهر ایران:

شیراز برای دومین بار کالنشهر 
2برتر در حوزه گردشگری شد
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مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز مطرح کرد:

دغدغه مندی مجمع خیرین 
شهرساز و فرهنگ ساز در راستای 

ترویج فرهنگ کتابخوانی 

استاندار فارس در حاشیه جلسه عرضه مستقیم کاالمطرح کرد:

کاهش قیمت ها؛
 با ایجاد فروشگاه های عرضه 

مستقیم کاال
شهردار شیراز تکلیف کرد؛

فعالیت شبانه روزی در فاز ۳ پروژه 
بزرگراه شهید سلیمانی و عملیاتی 

3کردن خط ۳ مترو
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2

حفظ و اقتصادی کردن باغات قصردشت 
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در جلسه بررسی وضعیت باغات قصردشت با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تأکید گردید؛

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.

            071-۳6200040-44 تلفن: 

071-۳6200047 : 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

نخستین شگفتی جام رقم خورد؛

یاران مسی اسیر جنگندگی سعودی ها!
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: شهردار شیراز

حفظ باغات شیراز وظیفه 
شرعی، اخالقی و قانونی است


