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نماینده ولی فقیه در فارس در 
همایش رؤسای شوراهای استان:

تقسیم کار در گام دوم 
انقالب به صورت ویژه 

دنبال شود
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مدیرکل راه و شهرسازی فارس:

کمیته ای برای تسریع 
در فرآیند واگذاری زمین 

ویژه خانواده شهدا و 
ایثارگران تشکیل شد

مدیرعامل شرکت گاز فارس خبر داد:

اخطار به مشترکان
 ُپرمصرف گاز در فارس

رئیس سازمان صمت فارس:

رونق اقتصادی و تولید در واحدهای 
تعطیل و نیمه تعطیل رویکرد اصلی ما 

بوده است

مدیرکل آموزش وپرورش فارس:

سنجش سالمت، درگاه ورود دانش آموز به 

آموزش و پرورش است
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در روزی که فجر تیم برتر میدان بود از نساجی باخت؛

فجر قدر موقعیت هایش را 
ندانست، حذف شد!

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس:

 در حوزه سرمایه گذاری خارجی 
رتبه سوم را داریم 

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس اعالم کرد:

جزئیات جشنواره تئاتر فجر 
مناطق کشور در شیراز 
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عملکرد ضعیف برخی بانک ها در 
حمایت از صنایع فارس
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معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی استانداری استان مطرح کرد:
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سیده ناهید تقویان - تماشا
عملیــات کارشناســی اولیــه وســایل نقلیــه تاریخــی 
بــرای دارنــدگان خودروهایــی کــه متقاضــی دریافــت 
پــالک تاریخــی هســتند به همــت کانــون جهانگردی 
ایــن  شــد.  انجــام  فــارس  اســتان  اتومبیلرانــی  و 
حضــور  بــا  مــاه  دی   22 چهارشــنبه  صبــح  مراســم 
و  کشــور  تاریخــی  نقلیــه  وســایل  کارگــروه  دبیــر 
و  کانــون جهانگــردی  اتومبیلرانــی  اداره  رئیــس 
و  جهانگــردی  کانــون  نماینــده  اتومبیلرانــی، 
اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران در فارس، 
کارشناســان مجرب و قانونی کارگروه شش 
نفــره حفــظ، ارزیابــی و صیانت از وســایل 
از  جمعــی  حضــور  بــا  و  تاریخــی  نقلیــه 
تاریخــی  خودروهــای  دارنــدگان 
رســانه  اصحــاب  همراهــی  بــا 
برگــزار  ســعدی  پــارک  هتــل   در 

شد.
نماینــده کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی 
ایــن  در  فــارس  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
مراســم بــه روزنامــه »تماشــا« گفــت: در دهــه 
وزیــران  هیــات  مصوبــه  اســاس  بــر  گذشــته 
کارگروهــی بــرای حفــظ و صیانــت از خودروهــای 

تاریخی تشکیل شد.
وســایل  از  دســته  آن  بــه  تاریخــی  خودروهــای   *
نقلیه ای اطالق می شــود که از تولید آنها ســی ســال 

گذشته باشد 
کــه  موضــوع  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  یگانــه  عبدالکریــم 
خودروهای تاریخی به آن دســته از وسایل نقلیه ای 
اطالق می شــود که از تولید آنها ســی ســال گذشــته 
باشــد، اظهار داشــت: خودروهایی که امروز میزابان 

خودروهــای  ح  طــر مشــمول  همگــی  هســتیم  آنهــا 
تاریخــی شــده و توســط اســتادکاران ایرانی بازســازی 

شده اند.
بازســازی  قطب هــای  برتریــن  از  یکــی  ایــران   *

خودروهای کالسیک در جهان است
برتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  ایــران  کشــور  از   وی 
قطب های بازســازی خودروهای کالســیک در جهان 
یــاد کــرد و افــزود: بازســازی خودروهــای تاریخــی هنر 

و توانمنــدی هــای صنعتگــران ایرانــی را بــه نمایــش 
گذاشــته و در پرتــو آن شــاهد رشــد اشــتغالزایی در 
جامعــه نیــز هســتیم. در همیــن راســتا  امیدواریــم 
تخصــص نقاشــان، صافکاران و ســایر افــرادی که در 

ایــن حــوزه نقــش آفرینی مــی کنند در عرصــه جهانی 
نیــز بــه خوبــی دیــده شــده و موجــب ارزآوری و رونق 

اقتصادی برای کشور شود.
 این فعال حوزه گردشــگری و اتومبیلرانی در بخش 

دیگری از سخناش گفت: با اعالم فراخوان عملیات 
کارشناســی اولیه وســایل نقلیه تاریخی که متقاضی 
دریافــت پــالک تاریخی هســتند، تعداد 44 دســتگاه 
خودرو از فارس و اســتان های همجــوار برای بازدید 

کارشناسان به شیراز آمده اند. 
نماینــده کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی جمهوری 

اســالمی ایــران در فارس با اشــاره به ایــن موضوع 
کــه طبــق مصوبــه هیــات وزیــران، هیأت بازرســی 

افــرادی  تمامــی  و  اســت  مســتقر  تهــران  در 
کارشناســی  خدمــات  دریافــت  خواســتار  کــه 

پــالک تاریخــی هســتند بایــد بــرای دریافــت 
گواهــی بــه پایتخــت مراجعــه کننــد، بیــان 

کــرد: کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانــی 
جمهوری اسالمی ایران در فارس 
از مســیرهای گوناگــون به دنبال 

ارایه خدمات و تســهیل گری برای 
فعاالن این حوزه است.

 یگانــه خبــر داد: بــا رایزنــی هــا و تعامــالت 
انجام شــده، کارشناســان برای مدت چند روز 
در شــیراز مستقر شده و در این محل به ارائه 
خدمــات کارشناســی و ارزیابی هــای قانونی به 

دارندگان خودروهای تاریخی می پردازند.
او بــا بیــان اینکه هزینه انتقــال خودروهای تاریخی 

بــه پایتخت در حدود پنجاه میلیون تومان می شــد 
و در شیراز با یک دهم این قیمت این خدمات ارائه 
ح در شــیراز  مــی شــود، اظهار داشــت: اجــرای این طر
باعــث صرفه جویی هزینه چشــمگیر برای دارندگان 
صــرف  و  زحمــت  از  و  شــده  تاریخــی   خودروهــای 

هزینه های سفر برای آنان می کاهد. 
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عبدالکریم یگانه، نماینده کانون در فارس:

 کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی ایران در فارس 

به دنبال ارائه خدمات و 
تسهیل گری برای فعاالن 

این حوزه است 

رئیس اداره اتومبیلرانی کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی:

خودروهای تاریخی به 
عنوان سرمایه های ملی 

کشور قلمداد شده و 
دارای اعتبار میراثی قابل 

مالحظه ای می باشد

زمانی که فارس به دنبال تأمین 
امنیت غذایی کشور بود، استان های 

دیگر زیرساخت ایجاد می کردند
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس :

33 هکتار به مساحت شهرک صنعتی 
بزرگ شیراز افزوده می شود
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