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خبـر ارزیابی داوران از جشنواره فیلم کودک و نوجوان فارس
همزمان با ۷ استان کشور، جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در شیراز 
هم اجرا می شود که در آن ۳۳ کودک و نوجوان به داوری فیلم ها می پردازند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ جشنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان در سال جاری، در ۱۰ شهرستان از ۷ استان کشور برگزار شد. یکی 
از این شهرها شیراز بود که برای سومین بار پیاپی، داوران کودک و نوجوان 

شیرازی، به داوری فیلم ها پرداختند.
سامانه  در  ثبت نام  از  پس  می توانستند  نوجوانان  و  کودکان  دوره،  این  در 

نوجوان  و  کودک   ۳۳ رو  این  از  کنند.  دریافت  داوری  کارت  جشنواره، 
شیرازی ۶ تا ۱۶ سال، پس از ثبت نام به دو گونه حضوری و مجازی، به تماشا 
ادامه خواهد  تا ۲۰ مهرماه  از روز ۱۶ مهرماه پرداختند که  فیلم ها  و داوری 
فارس،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  داشت.معاونت هنری و سینمایی 
حافظ  تاالر  سبز  سالن  بهداشتی،  شیوه نامه های  از  پیروی  با  امسال،  توانست 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس را برای پخش فیلم های این دوره با 
از داوران و دیگر کودکان و نوجوانان  یک دهم گنجایش، آماده پذیرایی 

دوستدار فیلم کند.

در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس با نماینده
 مهر و المرد در مجلس مطرح شد:

گام های مستحکم برای توسعه 
و محرومیت زدایی در جنوب فارس 

با مشارکت بنیاد مسکن

به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی شهردارمنطقه دو شیراز 
به همراهی معاونین، فرماندهان در حوزه زیرمجموعه ناحیه مقاومت 
اسالمی  شورای  مسئولین  و  چندازمعتمدین  تنی  بقیه اهلل،  سپاه  بسیج 
فرا  دیداروازنزدیک  فارس  استان  آگاهی  پلیس  رئیس  با  محالت 
رئیس  و  مجموعه  این  به کارکنان  را  انتظامی  نیروی  هفته  رسیدن 
کالنتری های شش گانه مستقر درسطح محدوده خدماتی این منطقه 

از شهرتبریک و تهنیت گفتند.
ادایاحترامبهنیرویانتظامیراوظیفهخودمیدانم

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 
نیروی  به  احترام  ادای  اینکه  بیان  با  دو شیراز، غالمرضا شهریاری 
انتظامی، پاسدار  انتظامی را وظیفه خود می دانم، اظهار کرد: نیروی 
امنیت و خط مقدم مقابله با شرارت ها است بنابراین همکاری بهتر 
و بیشتر با نیروی انتظامی موجب حفظ امنیت بیشتر خواهد گردید.

شهردار منطقه دو شیراز ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته 
نیروی انتظامی گفت: اینکه مردم با خیال راحت در جامعه زندگی 
می کنند در واقع مرهون تالش های عزیزان در نیروی انتظامی است 

که شبانه روز در حال نگهبانی از جان و مال مردم هستند.
وی با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی در جهت باال بردن سطح امنیت 
یاوران  و  محالت  شورای  افزود:  است،  ضروری  شهروندان  توسط 
رعایت  فرهنگ  و  دانش  بردن  باال  در  مهمی  نقش  می توانند  شورا 

نکات ایمنی درسطح محالت داشته باشند.
دارد  آمادگی  شیراز  شهرداری  کرد:  بیان  شیراز  دو  شهردارمنطقه 
با  بیشتر هرگونه همکاری سازنده ای را  امنیت  ایجاد  تا در راستای 

نیروی انتظامی داشته باشد.
هفته  شعار  به  اشاره  با  نیز  فارس  استان  آگاهی  اداره  پلیس  رئیس 
تقدیرازعمل  پایدار« ضمن  امنیت  انتظامی »پلیس هوشمند،  نیروی 
را  ریامهرومهربانی  بی  همراه که  دووهیئت  منطقه  شایسته شهردار 
باخود به جمع مجموعه آگاهی آورده اند، اظهار کرد: شهرداری ها با 
تأمین زیرساخت های امنیتی از جمله نصب دوربین در سطح والزام 
به  ارزنده ای  کمک  می توانند  شهر  سازدرسطح  ساختمان  مالکین 

نیروی پلیس داشته باشند.
سرهنگ کاووس حبیبی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شهرداری 
که  معتقدم  گفت:  امنیتی،  زیرساخت های  تأمین  راستای  در  شیراز 
اگر پلیس به سمت هوشمندی و بهره گیری از تکنولوژی حرکت 
نکند از دانش روز عقب می ماند و اگر پلیس دچار عقب افتادگی 
گردد امنیت جامعه به خطر خواهد افتاد که در این صورت اثربخشی 
خدمات در همه زمینه ها نیز بی فایده خواهد بود بنابراین انتظار داریم 
که شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهاد خدمت رسان همواره در 

ایجاد و تأمین زیرساخت های امنیتی پلیس را یاری کنند.
در  مواردی  و  اجبار  هیچ  امنیتی  الزامات  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  افزود: گاها مشاهده می شود که ساختمانی  نمی شود،  نظر گرفته 
صرف هزینه چند میلیاردی احداث گردیده اما کوچکترین الزامات 
امنیتی برای آن در نظر گرفته نشده است و سارقین با کمترین تالش 

می توانند وارد آن منزل شوند.
رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: نصب دوربین و نرده های 
حفاظتی از ابتدایی ترین رعایت نکات امنیتی در ساختمان ها است که 

متأسفانه هیچ الزامی در این خصوص وجود ندارد.
حبیبی با اشاره به اقدام شایسته شهرداری شیراز در راستای ساماندهی 
معتادان متجاهر افزود: با ساماندهی معتادان متجاهر شاهد کاهش آمار 
جرائم خرد مانند سرقت لوازم درون خودرو و دیگر موارد هستیم که 

درنهایت موجب احساس امنیت در بین شهروندان می گردد.
رئیس پلیس آگاهی استان فارس با بیان اینکه رها بودن معتادان در 
سطح جامعه به هیچ عنوان زیبنده شهر شیراز نیست، گفت: ظرفیت 
پایین و محدود نگهداری ۴۰۰ نفر معتاد در کمپ ها پاسخگوی نیاز 
شهر نیست بنابراین ضروری است که شهرداری با کمک دیگر نهاد 

ها و سازمان ها نسبت به افزایش ظرفیت کمپ ها اقدام نماید.
و  اشاره  اخیر  در سال های  افزایش سرقت خودرو  به  ادامه  در  وی 
اظهار کرد: افزایش سرقت خودرو باعث نگرانی شهروندان گردیده 
و این نگرانی درشان شهروندان نیست که در این راستا شهرداری 
می تواند با استفاده صحیح از ظرفیت پارکینگ ها بویژه در ساعات 
این  رفع  به  نسبت  پارکینگ  از  استفاده  هزینه های  کاهش  و  شب 

نقص استفاده نماید.
حبیبی با بیان اینکه ظرفیت بسیاری از پارکینگ های عمومی سطح 
شهر در ساعات شب خالی است و این در حالی است که شهروندان 
شهر  شورای  از  گفت:  نیستند،  پارکینگ ها  از  استفاده  به  حاضر 
در  پارکینگ  نرخ  کاهش  با  که  داریم  انتظار  شیراز  شهرداری  و 
ساعات شب شرایط بهتری را برای شهروندان و استفاده از ظرفیت 

پارکینگ ها فراهم نمایند.
اینکه پیشگیری در تمام زمینه ها الزم و ضروری  بر  با تأکید  وی 
است، اظهار کرد: در بحث ایجاد امنیت و کاهش جرائم نیز اعتقاد 
راسخی به رعایت نکات امنیتی و پیشگیری داریم بنابراین شایسته 
آگاه سازی  به  نسبت  انتظامی  نیروی  با کمک  شهرداری  که  است 

جامعه اقدام نماید.
سوییت  به  مسکونی  منازل  پارکینگ  تبدیل  اینکه  بیان  با  حبیبی 
یکی از موارد افزایش جرم و سرقت است، گفت: انتظار داریم که 
شهرداری با چنین افرادی برخورد داشته باشد و اجازه تغییر کاربری 

را ندهند.
نیز  شهروندان  از  اینکه  بیان  با  فارس  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
در  گفت:  کنند،  رعایت  را  امنیتی  موارد  تا  می گردد  درخواست 
امنیتی  از سرقت ها نقش شهروندان در عدم رعایت نکات  بسیاری 
بسیار مؤثر است و در خیلی از موارد گاها شهروندان خودرو روشن 
را رها کرده و از آن خارج می شوند و زمینه جرم را فراهم می کنند 
و یا در بسیاری از موارد با نگهداری پول و طال در منزل، حاصل 

یک عمر تالش خود را از دست می دهند.
وی خواستارهمکاری بیشتر و بهتر شهرداری با نیروی انتظامی در 

جهت ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان گردید.
همکاریشهرداریموجبدلگرمیپلیسآگاهیاست

رضوی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به همکاری خوب شهرداری 
شیراز بویژه شهرداری منطقه دو با نیروی انتظامی، اظهار کرد: این 
امنیت  احساس  راستای  در  انتظامی  نیروی  دلگرمی  مایه  همکاری 

بیشتر برای شهروندان است که جای تقدیر و تشکر دارد.
جانشین فرماندهی اداره پلیس آگاهی استان فارس گفت: رویکرد 
در  تا  شده  موجب  ناجا  سیاست های  بواسطه  پلیس  محور  اجتماعی 
همکاری  این  که  باشیم  خوبی  همکاری  شاهد  نهادها  دیگر  کنار 

درنهایت منجر به کاهش آسیب ها و جرائم شده است.
در  شیراز  شهرداری  با  بیشتر  و  بهتر  همکاری  آماده  افزود:  وی 

راستای کاهش آسیب ها و کاهش جرائم هستیم.
در ادامه این دیدار دکتر شهریاری نیز با اشاره به اینکه بهره بردن از 
کارشناسان حوزه امنیت در زمان ارائه پایان کار در امر استفاده از 
پارکینگ های عمومی بویژه در ساعات شب با کمترین هزینه برای 
افزایش  در جهت  محالت  شورای  ظرفیت  از  استفاده  و  شهروندان 
وافزود:  دانست  الزامی  را  بخشی  آگاهی  و  امنیتی  فرهنگ  ارتقای 
راستا  این  در  که  دارد  شورا  مصوبه  به  نیاز  فوق  موارد  از  بسیاری 
شهروندان  امنیت  تا  گرفت  خواهیم  بکار  را  خود  تالش  همه  نیز 

افزایش یابد.
در پایان این مراسم شهردار منطقه دو شیراز با اهدای لوح و شاخه 
باحضورجمعی  همچنین  و  آگاهی  پلیس  کارکنان  زحمات  از  گل 

در یکایک کالنتری های سطح منطقه تقدیروتجلیل بعمل آوردند..

در دیدارشهردارمنطقه دو با رئیس پلیس آگاهی استان فارس مطرح گردید؛

 شهردار منطقه دو شیراز:

رئیس پلیس آگاهی استان فارس:

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس:

کاروانسرای صفوی ایزدخواست 
ثبت جهانی می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

تزریق واکسن کرونا در فارس
 از مرز ۴ میلیون ُدز گذشت

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسالمی شهر شیراز:

شیراز  شهر  اسالمی  شورای  زیارت  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
ممکن  حداقل  به  سالمت  گردشگری  از  فارس  استان  سهم  گفت: 

رسیده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  زیارت  و  گردشگری  کمیسیون  شیراز 
در  »هم اندیشی  موضوع  خود  جلسه  یازدهمین  در  زاده  فرخ  محمد 
خصوص وضعیت گردشگری سالمت در شهر شیراز« را مورد بررسی 

قرار داد.
نام،  متخصص و خوش  پزشکان و جراحان  به  افزود: دسترسی  وی 
خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه، همسایگی با کشورهای عربی، 
نظیر جغرافیایی، طبیعت چهار فصل و وجود  موقعیت خاص و کم 
جاذبه های زیارتی، سیاحتی و تاریخی، می تواند شهر شیراز را به یکی 

از قطب های مطرح گردشگری سالمت در کشور تبدیل کند.
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  زیارت  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
ادامه داد: با توجه به نبود متولی مشخص در این حوزه، تعیین متولی 
مربوطه و به تبع آن شروع به فعالیت قرارگاه گردشگری سالمت و 
تعیین شرح وظایف بخش های مرتبط حاکمیتی و خصوصی یکی از 
راه های برون رفت از شرایط فعلی است و بسیاری از مشکالت این 

حوزه را برطرف می نماید.

 

فرخ زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گردشگری سالمت، صرفًا 
به گردشگری پزشکی محدود نمی شود و شامل گردشگری تندرستی 
و  شهرسالمت  پروژه های  اجرای  می گردد،  نیز  درمانی  طبیعت  و 

دهکده آرامش به تقویت زیرساخت های این حوزه می انجامد.
با گردشگری   وی شناسایی و حل مشکالت و گلوگاه های مرتبط 
سالمت ازجمله ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف، اعتمادسازی 
قوانین  تدوین  تبلیغات،  و  بازاریابی  بخش  تقویت  حوزه،  این  در 
همکاری  و  عزم   ... و  سرمایه گذاری  از  حمایت  در جهت  حمایتی 

جدی مدیران و مسئوالن مرتبط را می طلبد.

با هدف ارتقای مهارت های اجتماعی صورت گرفت؛

 اعالم فراخوان جشنواره ملی
 »شهر فرزانگان«


