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دفاع مقدس ،حادثه بی نظیر قرن
رئیس ستاد هفته دفاع مقدس فارس یادآور شد که دفاع مقدس ،یک حادثه و پدیده
بی  نظیر در قرن اخیر است...
خبرنگار                                                                                  صفد ر د وام
یاد د اشت
telegram.me/safdardavam

صلح به از جنگ و داوري
به بهانه روز جهاني صلح

از نامگذاري روز  ٢١ســپتامبر ميالدي برابر با ٣٠شهريور
ماه خورشــيدي به عنوان روز جهاني صلح كمتر از  ٤٠سال
می گذرد .نامگذاري روزي به نام صلح براي استحكام گفتگو
و ديپلماســي در بين مردم جهــان بوده كه البتــه با وجود
درگيري هــاي ناهمگون و ناجوانمردي هــا در جنگ ها تنها
شايد به نامگذاري اين روز می توان دلخوش بود.
با اين حال نقطه عطف اين نوشتار می تواند نقش و جايگاه
ايــران در طول تاريخ به پايبندي و ترويج صلح در عرصه بين الملل باشــد .كشــوري كه همواره
پرچمدار صلح و دوستي با ساير كشورهاي منطقه و سراسر جهان بوده است.
شيخ اجل سعدي شيرازي در نصيحت الملوك می گويد" :تا دفع مضرت دشمن به نعمت می توان
کرد،خصومت روا نباشد که خون از مال شریف تر است".
قرن ها از اين ســخن گرانسنگ سعدي شيرازي گذشــته بود كه تصميم گيران جوامع بشري بر
انتخاب روزي به نام " صلح " همت گماشتند؛ همين آثار و بي شمار آثار ديگر در اشعار و نظم و نثر
ســعدي و شاهنامه فردوسي بر حفظ اخالق صلح و دوستي و همچنين رعايت حريم ديگر كشورها
می توان يافت و اين مهم مباهاتي جاودانه بر تارك تاريخ روشن كشورمان به شمار می رود!
در دنياي امروزي كه مدعيان سر برآورده تا حقوق انسان و نوع دوستي را به جهانيان ياد آور شوند
شــعر مشهور سعدي شيراز در مركز تصميم گيري صلح بشر يعني سازمان نگهداري می شود و چه
بسيار می توان اين گونه مضامين را در ديگر آثار ارجمند پيشينيان مشاهده نمود.
همين نظريات بر حفظ حقوق انســان و عدم تجاوز به حقوق ديگر انســانها و كشورها در منابع
ديني ما نيز به وضوح قابل توجه و تأمل اســت و خوشبختانه كارنامه كشور ما در بحث حفظ روابط
بين الملل و اهميت ديپلماســي با تكيه بر گفتگو به جاي جنگ و خونريزي براي جامعه بشــري با
نگاه منصفانه قابل قدرداني است!
همين يك بيت از خواجه شــيراز در قرن هشــتم بعنوان شــاعري ايراني نه تنها براي ما بلكه
براي تمام جهانيان می تواند چراغ هدايتگر صلح و دوســتي و استحكام روابط جهاني باشد آنجا كه
می گويد:
یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

سرپرست شهرداری شیراز عنوان کرد:

با خدمت جهادی می  توان ارزش  های دفاع مقدس و شهدا
را ادامه داد

سرپرست شهرداری شیراز در آستانه هفته دفاع مقدس گفت:
آنچه که امروز به عنوان امنیت ملی بر مرز و بوم  های کشور حاکم
است ،مرهون دفاعی است که شهدا انجام دادند.
به گــزارش اداره کل ارتباطات و امور بین  الملل شــهرداری
شیراز ،محمدحســن اسدی با بیان این مطلب که امروز وظیفه ما
به عنوان مسئولین این است که نگذاریم خون شهدا پایمال شود،
اظهار داشــت :در جریان دفاع مقدس ،جهــاد در راه خدا و دفاع
در برابر دشــمنان اولویت بود و امروز کار جهادی و خدمتگزاری
خالصانه سرلوحه امور قرار دارد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز با اشاره
به ادامه جهاد دیروز از طریق جانفشانی های امروز مدافعین حرم عنوان کرد :در حال حاضر جوانان این مرز
و بوم به عنوان مدافعان حرم به پاسداری از ایران و انقالب می  پردازند و با جانفشانی ،امنیتی را که امانت
شــهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس است ،حفظ می  کنند تا در ســایه این امنیت هم شاهد سازندگی،
توسعه و پیشرفت باشیم و هم دشمن نتواند اجازه تجاوز به حریم کشور را به خود بدهد.
اســدی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «تا بســیج هست تهدیدی متوجه نظام
اسالمی نخواهد شد» ،داشتن روحیه بســیجی را الزمه مدیریت جهادی و خدمتگزاری شایسته دانست و
گفت :امروز اگر شــاهد به بار نشستن بســیاری از پروژه  های عمرانی ،فرهنگی و خدماتی در شهر شیراز
هستیم ،این را ثمره وجود روحیه بسیجی و جهادی بین مدیران و کارشناسان این مجموعه بزرگ می  دانیم
که زمینه  ساز همت مضاعف ،پشتکار و تالش شبانه  روزی توأم با دانش و تخصص است.
وی افزود :فرهنگ بســیجی ،فرهنگ تالش بی  وقفه اســت و امروز در شــهرداری باید به ســمت
نهادینه کردن این فرهنگ برای خدمت  رسانی هر چه بیشتر به شهروندان رفت و با داشتن روحیه بسیجی،
حافظ خون شهدا و ادامه دهنده راه دفاع مقدس باشیم.

مدیر ناحیه بسیج دانشجویی فارس:

بانک اطالعاتی شهدای دانشجوی استان فارس جمعآوری میشود

مدیر فرهنگی ناحیه بســیج دانشجویی فارس از جمعآوری اســناد ،مدارک و آثار شهدای دانشجو در
راستای تکمیل بانک اطالعاتی شهدای دانشجو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شیراز ،به نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی استان فارس ،محمد
کلوانی با اشــاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در دانشــگاههای این اســتان اظهار داشت :فضاسازی
محیطی و تبلیغاتی در ســطح دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی ،برپایی غرفه و نمایشگاه دفاع مقدس با
موضوع سیره شهدا و نقش شهدای دانشجوی استان در دفاع مقدس ،برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری
و ورزشی از جمله این برنامهها است.
وی از نمایش و اکران فیلم ،مستند و پخش نماهنگهای دفاع مقدس ،صدور بیانیههای تحلیلی ویژه
بازگشــایی دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی با محوریت دفاع مقدس و امر به معروف و نهی از منکر و
جمعآوری اسناد ،مدارک و آثار شهدای دانشجو در راستای تکمیل بانک اطالعاتی شهدای دانشجو خبر داد.
مدیر فرهنگی ناحیه بســیج دانشجویی اســتان فارس تصریح کرد :از ظرفیت شبکه تحلیلگران جوان
انقالبی به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه و سخنران در مدارس و مساجد استان فارس در
هفته دفاع مقدس استفاده میشود.
کلوانی با بیان اینکه به دنبال برگزاری میزگرد تحلیلی دانشجویی ،رسانهای "جنگ دیروز جنگ امروز"
با حضور فعاالن دانشجویی دانشگاه در صدا و سیمای مرکز فارس هستیم بیان کرد :از رسانههای مکتوب
و مجازی استان ،به ویژه رسانههای تحت اختیار مجموعه دانشجویی نیز استفاده میشود.
وی از آغاز عملیات فرهنگی سرکشــی از خانواده های معظم شــهدای دانشــجوی فارس با عنوان
" میثاق با هم دانشــگاهی آســمانی " در سراســر اســتان ،ویژه دومین یادواره ســرداران  384شهید
دانشــجوی استان فارس خبر داد و افزود :تجدید پیمان با شهدای گمنام مدفون در دانشگاههای استان با
عنوان"افالکیان دانشگاه" و برگزاری ویژه برنامه معرفی شهید علی اکبر پیرویان به عنوان شهید شاخص
دانشجوی فارس از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس است.
مدیر فرهنگی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه تریبون آزاد با محوریت چرایی شروع
و چرایی پایان جنگ تحمیلی در دانشگاهها برگزار میشود ،براستفاده از ظرفیتهای دانشگاه برای معرفی
شهدای دانشــجو و برقراری ارتباط بین دانشجویان شهید و دانشجویان تاکید و خاطرنشان کرد :نشریه
کاغذ سفید ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاههای استان فارس تهیه و منتشر میشود.
کلوانی با بیان اینکه یادوارههای شــهدای دانشــجو و مراسم گرامیداشت شــهدای گمنام مدفون در
دانشــگاهها در هفته دفاع مقدس برگزار می شود گفت :برگزاری شــب شعر و شب خاطره در دانشگاهها
و خوابگاههای دانشجویی ،جلسات ســخنرانی و خاطرهگویی با موضوعات نهضت عاشورا و دفاع مقدس
با حضور راویــان و رزمندگان دفاع مقدس در کالسها ،خوابگاهها و ســالنهای همایش ،بهرهگیری از
فعالیتهای هنری و اســتفاده از هنرمندان متعهد در اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس و ایام محرم در
قالبهای مختلف از دیگر برنامهها است.
وی بــا اشــاره به اهداف برگــزاری برنامههای هفته دفاع مقدس در دانشــگاهها بیان کرد :مراســم
گرامیداشــت سی و ششــمین ســالگرد هفته دفاع مقدس و زنده نگه داشــتن مردانگی،ایثار ،رشادت و
حماســه آفرینی شــهدا و رزمندگان هشــت ســال دفاع مقدس و مدافعان حرم آلا ...و ایام سوگواری
محرمالحرام در دانشگاههای استان فارس برگزار میشود.

فارس
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   Sep 21، 2017سال بیست و د وم     شماره 6166

ورود  86هزار كالس اولي به مدرسه
همزمان با سراسر كشور ،جشن شكوفهها در مدارس ابتدايي استان فارس برگزار شد.
به گزارش ايسنا منطقهي فارس ،صبح چهارشنبه  29شهريور...

همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی
انجام شد؛

افزایش ساعات بهره   برداری از فاز دو
خط یک مترو شیراز
احمدرضا سهرابی

مدیرعامل ســازمان قطار شهری شــیراز از افزایش
ســاعات بهره  برداری فــاز [ 2چهارراه زنــد – میدان
گلســرخ] همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی خبر داد و
گفت :ســاعات کار قطار شهری در فاز  2از ساعت 6:30
تا  15می باشد.
اســدا ...حاجی   زمانی یادآور شد :مسیر فاز دو ،شامل
ایستگاههای زندیه ،ولیعصر (عج) ،فضیلت ،شهید دوران
و شهید دستغیب می  باشد.
شــایان ذکر اســت ســاعات بهره   بــرداری از فاز
یک خط یک [میدان احسان – چهارراه زند] همانند قبل
از ساعت  6:30تا  21:30با فاصله  15دقیقه می  باشد.

افزایش ساعات بهره برداری از فاز دو خط یک مترو شیراز
مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز از افزایش ساعات بهره برداری فاز [ 2چهارراه
زند – میدان گلسرخ] همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی خبر داد ...
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سردار گزنی مطرح کرد؛

دفاع مقدس ،حادثه بی  نظیر قرن

محدودیتهای ترافیکی رژه
دفاع مقدس در شیراز اعالم شد

رئیس پلیس راهور اســتان فــارس محدودیتهای
ترافیکی رژه نخســتین روز آغاز هفتــه دفاع مقدس را
اعالم کرد.
ســرهنگ مصطفی عباســی در گفتوگو با خبرنگار
تســنیم در شیراز اظهار داشت :در همین راستا از ساعت
 6صبح روز  31شــهریور رفت و آمد در مسیرهای بلوار
قدوسی شرقی به پاسداران ،تقاطع غیرهمسطح و میدان
معلم به سمت پاسداران ممنوع است.
وی افــزود :همچنین رفت و آمد خودروها در مســیر
رمپهای زیرگذر یادگار امام(ره) به ســمت پاســداران
(هر دو ســمت) ،کنار گذر مطهری به پاسداران ،روگذر
پل یادگار امام(ع) به ســمت پاســداران ،تمام منشعبات
حدفاصل میــدان معلم تا پل یادگار امــام(ره) در بولوار
پاسداران دارای محدودیت و ممنوعیت تردد است.
رئیس پلیــس راهور اســتان فارس با بیــان اینکه
شــهروندان از پارک و رها کردن وسایل نقلیه در معابر
منتهی به اجرای مراسم رژه در بلوار پاسداران خودداری
کنند گفــت :در غیر این صورت وســایل نقلیه آنان به
پارکینگ انتقال داده میشود.

شهدای حادثه تروریستی ناصریه عراق
در شهرستان کوار تشییع شدند

 ۶شهید حادثه تروریستی ناصریه عراق در شهرستان
کوار تشییع و به خاک سپرده شدند.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز ،پیش از
ظهر دیروز  6شــهید حادثه تروریســتی ناصریه عراق
در شهرســتان کوار تشــییع و به خاک ســپرده شدند.
امام جمعه شــهر کــوار نماز را بر پیکر این شــهیدان
اقامه کرد.
حجتاالسالم و المسلمین مهدی آقایی ،امام جمعه
شهر کوار در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه تشییع
به صورت مرکزی و با حضور همه مسئوالن شهرستان
برگزار شد اظهار داشــت :پس از تشییع ،شهدای شهر
کوار در گلزار شــهدا و شهدای روســتای مظفری در
روستای محل سکونت خود دفن شدند.
وی با بیان اینکه یکی از شــهدای این حادثه نسبت
فامیلــی با اهالی کوار داشــته اما اصالتــا فیروزآبادی
بوده اســت گفت :تشــییع و تدفین پیکر این شهید در
شهرستان فیروزآباد انجام شد.
امام جمعه شــهر کوار با بیان اینکه شــهدا ســبب
روشنگری افکار عمومی میشــوند بیان کرد :مردم به
ویژه اهالی شهرســتان کوار عزمهایشان راسختر شده
و در اربعین امســال با حضور پرشــکوه خود پاسخ این
حرکت تروریستی را میدهند.
به گزارش تســنیم بنــا بود که این شــهدا در روز
سهشنبه تشــییع شــوند اما به دلیل انجام برخی امور
اداری و گرفتــن مجوز دفن در گلزار شــهدای کوار به
چهارشنبه موکول شد.
در حملــه تروریســتی ناصریــه کــه پنجشــنبه
 23شــهریور 96در مرکز ایســت و بازرسی و رستوان
فدک در منطقه ناصریه واقع در غرب اســتان ذی قار
عراق روی داد 37 ،نفر شــهید و  80نفر زخمی شــدند
که  10نفر از شــهدا و  10نفــر از مصدومان متعلق به
کاروانهای زیارتی کشورمان بودند.

با مشارکت دو خیر محلی
گردنه مزکویه بهسازی می شود

گردنه مزکویــه حدفاصل کاریــان – هود به همت
دو نیک اندیش محلی به نام های هومان ســلجوقی و
خیرا ...عسکری در حال بهسازی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرســازی
الرســتان ،عبدا ...قهرمانی رییس راه وشهرسازی جویم
یکی از اصلی ترین زیرســاخت های هر منطقه را جاده
دانســت و عنوان داشــت :خوشــبختانه خیرین و مردم
ایــن منطقه به خوبی از اهمیت راهی ایمن و خوب آگاه
هستند و به همین منظور همیشه پیشگام بوده اند.
وی ادامه داد :تا کنون  18هزار متر مکعب خاکبرداری
به منظور افزایش میدان دید ،ایجاد شانه خاکی و اصالح
قوس هــای خطرناک در این مســیر توســط خیرین با
مشــارکت اداره راه و شهرســازی جویم انجام شــده و
امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
قهرمانی ادامه داد :حدود پانصدمتراز نقاط مرتفع این
مسیرنیزبانصب گاردریل ایمن سازی گردید.

 1370ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در فارس
احمدرضا سهرابی

رئیس ستاد هفته دفاع مقدس فارس یادآور شد
که دفاع مقدس ،یــک حادثه و پدیده بی  نظیر در
قرن اخیر است.
سردار سرتیپ دوم پاســدار ابوالفضل گزنی با
بیان اینکه ،شــاید پرافتخارتریــن دوران انقالب
اســامی دفاع مقدس باشــد تصریح کرد :دوران
دفاع مقدس نه تنها برای ایران بلکه برای بسیاری
از کشورهای مظلوم جهان ،الگو است.
او با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی
بر اینکه دفاع مقدس نباید دچار تحریف و فراموشی
شود خاطرنشــان کرد :بر همین اساس ،شاه  کلید
ویژه برنامه هفته دفاع مقدس امســال در استان
فارس همین فرمایش رهبر معظم انقالب اســت.
جانشــین ســپاه فجر فارس در همین رهگذر
با اشــاره به تقارن هفته دفاع مقدس امســال با
ایام محرم گفــت :فرهنگ دفاع مقدس ،برگرفته
از فرهنــگ عاشــورا بــود و مــا این تقــارن را
یک فرصت می  دانیم.

ســردار گزنی این را هم گفت که بخشــی از
ویژه برنامه  های هفته دفاع مقدس امسال به شهدا
و رزمندگان مدافع حرم پرداخته خواهد شد چرا که
ما دفاع از حرم را استمرار دفاع مقدس می  دانیم.
 1370ویــژه برنامه با محوریت «من
انقالبی ام»
رئیس ســتاد هفته دفاع مقدس فارس گفت:
هــزار و  370ویژه برنامه هفتــه دفاع مقدس ،با
محوریت شــعار «من انقالبی  ام» [از فرمایشات
مقام معظم رهبری] در گســتره این استان برگزار
خواهد شد.
سردار گزنی ،برگزاری نمایش «فصل شیدایی»
در شیراز را از پرمخاطب  ترین برنامه  های فرهنگی
و هنری در استان برشمرد و یادآور شد 150 :هزار
تن ،از این برنامه که به مناسبت هفته دفاع مقدس
در شیراز برگزار شد استقبال کردند.
او همچنین شــماری از شــاخص  ترین ویژه
برنامه  های هفته دفاع را به این شرح اعالم کرد:
مراســم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با

محوریت  2شــهید زنده اســتان [سردار اسدی و
سردار رودکی به عنوان فرماندهان تیپ  33المهدی
و لشــکر  19فجر] ،برپایی نمایشــگاه بهشــت
خاکــی ،اردوهای جهادی ،ارائــه خدمات رایگان
پزشــکی ،احداث بیمارســتان صحرایی در برخی
مناطــق اســتان ،رژه اقتدار نیروهای مســلح در
روز  31شــهریور ،نواختن زنگ مقاومت و حضور
راویان دفاع مقدس در مدارس ،برگزاری مراســم
اولین  ها و برترین  های دفاع مقدس [اولین شهید
دفــاع مقدس ،اولین شــهید مدافع حــرم ،اولین
شــهید مدافع حرم از لشکر فاطمیون و ،]...برنامه
آواهای ماندگار ،گرامیداشــت  3هزار دانش  آموز
شــهید اســتان فارس در  1200مدرســه ،آغاز
اعزام  30هــزار دانش  آموز بــه اردوهای راهیان
نور ،جشــنواره فرهنگی – هنــری دفاع مقدس
در جهرم ،یادواره شــهدای عشایر و  200یادواره
شهید در شهرستان  ها ،مراسم گرامیداشت شهدای
سرباز ،مراســم «مادران ،پرچمداران جنگ نرم»،
پیاده  روی بزرگ خانوادگی و...

برگزاری جشن شکوفهها
در فارس؛

ورود  86هزار كال 
س
اولي به مدرسه
همزمان با سراســر كشور ،جشن شــكوفهها در مدارس
ابتدايي استان فارس برگزار شد.
بــه گزارش ايســنا منطقــهي فارس ،صبح چهارشــنبه
 29شــهريور و با برگزاري جشن شكوفهها ،بيش از  86هزار
دانشآموز كالس اولي ،دوران تحصيلي خود را آغاز كردند.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس در مراسم جشن شكوفهها
كه در مدرسه معارف سه ناحيه يك شيراز برگزار شد گفت :پدران
و مادران بیشــترین نقش را در تعلیم و تربیت کودکان دارند.
حمیدرضا آذری ضمن گرامیداشــت یاد مرحوم معارف به
عنوان یک خیر نیک اندیش گفــت :مرحوم منوچهر معارف
به کشــورش و شــهر خود عالقمند بود و با ورود به عرصه
مدرسه سازی برای همیشه ماندگار شد ،چرا که کار او کمک
به تعلیم و تربیت و هدایت انسانها است.
مدیر کل آمــوزش و پرورش فارس گفــت :امروز برای
دانــش آموزانی که برای اولین بار پا به مدســه می گذارند از
زیباترین و فراموش نشــدنی ترین روز های زندگی آنها است
و مــا باید فضا و زمینه ای مهیا کنیم تا این کودکان با انگیزه
وارد مدرسه شوند.
وی با تاکید بر اینکه پدران و مادران بیشترین نقش را در
تعلیم و تربیت کودکان دارند ،گفت :هیچ نعمتی برای فرزندان
باالتر از داشتن خانواده ســالم و خوب نیست ،همانگونه که
برای پدران و مادران نیز بهترین نعمت داشــتن فرزند صالح
و شایسته است.

عضو اتاق بازرگانی شیراز خبر داد:

برگزاری نشست های تخصصی با هدف صادرات در فارس

شــیراز  -عضو هیــات نماینــدگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی شــیراز
گفت :اتاق شــیراز بــرای بازرگانــان و تجار
اســتان نشســت ها و همایش های تخصصی
در خصوص کشــورهای هدف صادرات استان
برگزار می کند.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،بــه نقل از
روابــط عمومی اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی شــیراز؛ یلدا راهدار چهارشنبه در
ســمینار آموزشی آشــنایی با بازار عراق که با
حضور دبیر کل میز کشــور عراق در ســازمان
توســعه و تجارت برگزار شــد ،بیان کرد :این
نشســت ها با هدف شناسایی و آسیب شناسی
بازارهای هدف ،شناســایی و رفع چالش های
صادرکنندگان و تســهیل امــور تجارت برای
بازرگانان فارس برگزار می شود.

وی یادآور شد :با برگزاری این نشست های
تخصصی به دنبال ارائه راه حل و راهکار مناسب
برای صادرات بهتر و بیشتر به کشورهای هدف
صادرکنندگان و تجار استان هستیم.
عضو هیــات نماینــدگان اتاق شــیراز با
بیان اینکه عراق یکــی از بازارهای صادراتی
بازرگانان فارس اســت افزود :آســیب شناسی
و رفع مشــکالت صادرات به کشــور عراق از
نشســت های تخصصی اتاق شیراز است که با
اســتقبال خوب فعاالن اقتصادی استان برگزار
شده است.
راهدار اظهارداشت :در حال حاضر بازرگانان
و تجار ایران برای حضور در بازار کشــور عراق
با مشکالتی از جمله وجود قوانین نامشخص،
مدیریــت فدرالــی ،تعرفه های متفــاوت در
مرزهای مختلف ،عدم تردد کامیون های حمل

بار ایرانی ،افزایش قیمت تمام شده محصوالت
ایرانــی ،پیچیدگی ها و قواعد خاص سیســتم
توزیع و فــروش ،صادرات خــام محصوالت
کشــاورزی و عــدم انطبــاق اســتانداردها با
کاالهای ایرانی روبرو هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق شــیراز اضافه
کرد :رسالت اتاق های بازرگانی تسهیل در امور
صادرات و فعاالن این بخش است که برنامه های
مــا در اتاق شــیراز با رویکرد تســهیل   گری
صادرات تدوین و دنبال می شود.
سمینار آموزشی آشنایی با بازار عراق که با
حضور دبیر کل میز کشــور عراق در ســازمان
توسعه و تجارت ،رئیس اداره بازرگانی خارجی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس
و فعــاالن بخش صادرات و بازرگانان اســتان
فارس برگزار شد.

