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رئیس اتاق اصناف مرکز فارس:

رفع سد معبر در بازار 
وکیل شیراز در دستور 

کار قرار گرفت
2

استاندار فارس:

بانوان بااستعداد و 
توانمند برای تصدی 

مناسب مدیریتی 
معرفی شوند

معاون شهردار شیراز خبر داد:

خریداری ۴۵ دستگاه ون 
با اولویت استفاده افراد

 توان خواه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس :

میزبانی تئاتر فجر اتفاق 
بزرگ فرهنگی و هنری در سطح 

شیراز بود
در کانون فکری فارس برگزار شد؛

اولین جلسه هماهنگی اعضای 
کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه 

3فجر انقالب اسالمی
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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس:

بخش تولید و بازرگانی نیازمند 

تصمیمات پایدار  است

شهردار  شیراز: 

باور داریم که هنر  و زبان هنر از 
بنیادی ترین ضروریات زندگی در 

توسعه شهری است
رئیس سازمان بورس:

قرعه کشی خودرو یک التاری 
ملی به تمام معناست
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نبود راهبرد مشخص در حوزه گردشگری
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دکتر پاک فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان انتقاد کرد؛

جناب آقای علیرضا رعنایی 
 ریاست محترم اتاق اصناف مرکز استان فارس 

انتصــاب شایســته جنابعالی توســط جناب آقای ســید رضا فاطمــی امین،  وزیر صنعت، معــدن و تجارت به 

عنوان عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، مایه مسرت و خشنودی خانواده بزرگ اصناف فارس است.

این انتصاب شایســته را صمیمانه تبریک عرض می نماییم و فرصت خدمت باارزش حضرتعالی به عنوان 

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران را مغتنم می دانیم. 

رجــاء واثــق داریم که در این جایگاه به واســطه بهره گیری از  ثمره تجربیــات گران بهای خود در چندین دهه 

فعالیت صنفی و مدیریتی کماکان موفق خواهید بود. 

بــدون تردیــد بــه پشــتوانه خــرد، تدبیــر و توانمنــدی حضرتعالــی و بــا بهــره گیــری از آزمودگــی ســال هــای 

بازاریــان  بــزرگ کســبه و  بــرای جامعــه  تــری  افــق روشــن   متمــادی فعالیــت در حــوزه تخصصــی اصنــاف، 

 رقم خواهد خورد. 

مجتمع صنفی تولیدی و شهرک دیزل شیراز 
روح اله ناظمی

 علی اصغر باانصاف 

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد: 

غنی سازی سالن های تئاتر در دستور کار است 

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حاشیه آیین اختتامیه بیست 
و هفتمیــن جشــنواره منطقــه ای تئاتر فجر در شــیراز گفت: ایــن وزارتخانه یک 
برنامه برای غنی سازی سالن های تئاتر موجود داشته و تکمیل بسیاری از بناها 

و ساختمان های فرهنگی نیمه کاره نیز در اولویت قرار دارد. 
محمود ســاالری اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد یک برنامه برای غنی ســازی 
ســالن های تئاتــر موجــود دارد؛ ایــن ســالن ها کاســتی هایی دارا هســتند کــه در 

تالش برای رفع این کاستی ها هستیم.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی ادامه داد: امکان ســاخت و ســاز 
اماکن فرهنگی در اســتان فارس را نداریم. در واقع اســتانداری و شــهرداری باید 
نســبت بــه ســاخت ایــن اماکن اقــدام کننــد. اما اگــر بنا یــا ســاختمان فرهنگی 

ساخته شود برای تکمیل کردن آن می توانیم هزینه کنیم.
ســاالری افــزود: بــرای احــداث و کلنگ زنــی اماکن فرهنگــی هیچ منبعــی نداریم، 
تکمیــل بســیاری از بناهــا و ســاختمان های فرهنگــی نیمــه کاره در اولویت قرار 

دارد.
وی بــه ارزیابــی ســطح برگــزاری ایــن جشــنواره پرداخــت و گفــت: شــاهد یکــی از 
باکیفیت ترین جشــنواره ها در شــیراز بودیــم. گروه ها در دو ســالی که با بیماری 
کرونــا روبــه رو بودیم فرصت پیدا کــرده بودند کارها را ویرایــش کنند. به اعتقاد 

من بازی ها و طراحی ها بسیار خوب بود.
ســاالری در رابطــه بــا ســفرش بــه شــیراز گفــت: توفیــق داشــتم در اختتامیــه 
جشــنواره منطقــه ای فجــر در شــهر شــیراز حضــور پیــدا کنــم و بــه ایــن بهانه از 
هنرســتان هنرهــای زیبــای مجموعه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در شــیراز 
بازدیــد کنم؛ خوشــبختانه کارهای بســیار خوبی در این مجموعــه در حال انجام 
است. البته نواقصی وجود دارد که باید تالش کنیم تا این نواقص برطرف شود.
وی افــزود: مــی بایســت تــا جایــی کــه می توانیــم نســبت بــه فراهم کــردن اقالم 
فرهنگــی و امکانــات کمک آموزشــی این مجموعــه اقدام کنیم؛ ایــن اقدام باید 
در اولیــن فرصت انجام شــود. خوشــبختانه این مکان از فضــای فیزیکی خوبی 
برخــوردار اســت و دبیــران و اســاتید ایــن مجموعــه اهتمــام ویــژه بــه آمــوزش 
 شایسته دارند. ساالری یادآور شد: در این سفر توانستم در منزل استاد علی نقی 
رزاقــی با این پیشکســوت بزرگوار دیــدار کنم و از وی به خاطر یک عمر تالش در 
حوزه تئاتر و نویســندگی و فعالیت در عرصه آموزشــی به جوانان اســتان فارس 
و شــهر شــیراز قدردانــی کنم . معــاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: این 
استان پهناور از هنرمندان برجسته ای در عرصه تئاتر بهره می برد. استان فارس 
نــه تنهــا در بازیگری بلکه در حوزه های مختلف نمایشــی از نویســندگی گرفته تا 
تعزیــه و هنرهای عروســکی دارای پیشکســوتان و هنرمندان توانمندی اســت 
که کمتر به آنها توجه شــده اســت؛ فارس به لحاظ آرمانی کاســتی هایی دارد اما 
در میانگین کشوری بهتر از سایر استان ها است. بیست و هفتمین جشنواره 
تئاتر فجر مناطق کشــور از روز پنجشنبه ۲۲دی ماه تا روز یکشنبه ۲۵ دی ماه به 

میزبانی شیراز برگزار شد.

رئیس اداره بحران شهرداری شیراز خبر داد: 

جانمایی و آماده سازی محل اسکان 
اضطراری

حسین حسن پور - تما شا
جانمایی و آماده ســازی محل اسکان اضطراری شهروندان در زمان بحران بر 
اساس استانداردهای موجود و زیر ساخت های الزم در دستور کار مدیریت 

بحران قرار گرفت.
شمســایی رئیس اداره بحران شــهرداری شیراز با بیان مطلب باال گفت: یکی 
از اهــداف ایــن حــوزه، جانمایــی، آمــاده ســازی و افزایش مکان های اســکان 
، بــا در نظــر گرفتــن فرهنــگ و آداب مــردم مناطــق  اضطــراری در ســطح شــهر
مختلــف می باشــد کــه هم اکنــون در حــال پیگیری بــوده و اقدامــات اولیه از 
قبیــل جانمایــی مکان هــای امن جهت اســکان اضطراری در دســتور کار قرار 

گرفته است.
، با  وی گفــت: یکــی از مخاطراتی که همواره پس از وقوع زلزله و حوادث ناگوار
آن مواجه هســتیم، اســکان اضطراری افراد زلزله زده و آسیب دیده می باشد 
که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، شناسایی و تعیین مکان های 
مناسب جهت احداث اسکان موقت و اضطراری همراه با زیرساخت های الزم 
 از قبیل ســرویس بهداشــتی، حمام و... متناسب با فرهنگ منطقه زلزله زده 
بــر عهده شــهرداری بوده که با توجه به ضــرورت آن اقدامات عملیاتی آن آغاز 

گردیده است.
وی همچنیــن گفــت: اهمیــت ایــن موضــوع موجــب گردیــده تــا اداره بحــران 
شــهرداری، نســبت بــه شناســایی، بر حســب ظرفیت نفــرات در هــر منطقه، 
اقدامــات الزم را آغــاز و تــا رســیدن به آن ظرفیت اســتاندارد، نســبت به آماده 

سازی اماکن با همکاری شهرداری مناطق، همواره اقدام خواهد نمود.

مدیران استان قدر جذابیت های گردشگری فارس را بدانند

هشدار 
سطح قرمز برای 

فارس همراه
 با بارندگی 

شدید 
3


