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 نائب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری  
و هوشمندسازی شورا:

شیراز باید به جایگاه  
واقعی در عرصه 

ی  دانش بنیان و فناور
برسد    

رهبر انقالب اسالمی:

ع مسمومیت  موضو

دانش آموزان یک جنایت 

رگ غیر قابل اغماض  بز

است 

بدینوسیلهازعموممردمجهتبازدیدازنمایشگاههایفوقدعوتبهعملمیآید.
* نخستین جشنواره گل و گیاه عیدانه

* نخستین نمایشگاه تولیدات مشاغل خانگی )عیدانه(
 نمایشگاه شیرینی و شکالت 

* سیزدهمین نمایشگاه سفره هفت سین، گل آرایی و تزئینات منزل
* سیزدهمین نمایشگاه سوغات، هدایا و هنرهای دستی بانوان 

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی فارس 

برگزار می کند

زمان: 15 الی 19 اسفندماه 1401 ساعت بازدید: 16 الی 21 

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت www.farsfair.ir الزامی است. 

جهت دریافت نوبت بازدید رایگان به آدرس www.farsfair.ir مراجعه نمایید.
071-36200047 : 44-36200040-071            نمابر مکان: شیراز - شهرک گلستان- بولوار دهخدا - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارستلفن: 

وبسایت:
www.farsfair.ir 
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  آیت ا... دژکام در سومین دوره جشنواره ملی شعر مکتب گمنامی:    

گمنامی ، نیاز مرد میدان حمایت از 
زش ها بودن است ار

3

رگانی، صنایع، معادن  ی دهمین دوره انتخابات اتاق باز گهی برگزار آ
ی شیراز ز و کشاور

گهی برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی سراســر کشــور توســط  در اجرای ماده 15 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی جمهوری اســامی ایران و پیرو آ
، دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی همزمان با سراســر کشــور از  انجمــن نظــارت بــر انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی سراســر کشــور

، خیابان قصردشت، نبش کوچه 73 الف برگزار خواهد شد. خ 1401/12/20 در محل اتاق بزرگانی شیراز واقع در شیراز ساعت 8 صبح الی 18 روز شنبه مور
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق بزرگانی شیراز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که حائز شرایط دادن رأی می باشند دعوت به عمل می آید تا در موعد مقرر 

جهت انتخابات اعضای هیأت نمایندگان اقدام فرمایید.

ی شیراز ز رگانی، صنایع، معادن و کشاور هیأت نظارت بر انتخابات دوره دهم اتاق بز

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس در نشست  کمیته استقبال 

از نوروز و ماه مبارک رمضان تأکید کرد: 

اصناف فارس 
مهیای استقبال 

از مسافران
ی وز نور

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

شهرداری شیراز خبر داد:

احصای ۳۰۰ 
نیاز فناورانه 
ی  در  شهردار
شیراز  
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