
استاندار فارس : اکثر مسائل و مشکالت موجود با پژوهش های کاربردی قابل حل است جایگاه  متأسفانه  اینکه  بیان  با  فارس  استاندار 
افزود:  است،  نشده  معرفی  درستی  به  پژوهش 
و  مسائل  اکثر  است؛  گذاری  سرمایه  نوعی  پژوهش 
فرهنگی،  مسائل  از  اعم  کشور  در  موجود  مشکالت 
با  و...  زیربنایی  اقتصادی،  عمرانی،   اجتماعی، 
حل  قابل  موقع  به  و  درست،کاربردی  های  پژوهش 

شدن است.

نشست  در  چهارشنبه  روز  ایمانیه  محمدهادی  دکتر 
یک  اینکه  بر  تأکید  با  استان،  پژوهش  شورای 
شش  و  یک  فصول  جز  به  سالیانه  بودجه   از   درصد 
پژوهشی  های  پروژه  نیاز  پاسخگوی  ها  دانشگاه 
نیست، اظهار داشت: هدف از تشکیل این شورا، ارائه 

راه کارهای جدید به منظور افزایش اعتبارات پژوهشی 
و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ظرفیت  از  بود؛ 

مهلت تدوین برنامه هفتم توسعه غفلت نشود.
ایمانیه خواستار فعالیت پژوهشگران در راستای حل 
الزاما  ها  پژوهش  کرد:  تصریح  و  شد  مردم  مشکالت 

همچنین  شود  افراد  شخصی  ارتقای  به  محدود  نباید 
پژوهشی؛  های  حوزه   به  دولتی  اعتبارات  اختصاص 
آنان، ضمن اینکه در دراز  البته به شرط کاربردی بودن 
مدت سرمایه گذاری محسوب می شود، منجر به رفع 

مشکالت مردم خواهد شد.

و  تعامل  لزوم  بر  فارس،  در  دولت  عالی  نماینده 
همکاری معاونت پژوهشی مراکز آموزش عالی استان 
که  صورتی  در  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید  صنایع  با 
اینکه  بر  عالوه  پذیرد  صورت  کاربردی  های  پژوهش 
در  است،  مؤثر  صنعتی  واحدهای  مشکل  حل  در 
 نهایت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را در پی خواهد 

داشت.
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استان

معاون عمرانی استاندار فارس:

حق آبه تاالب های فارس مطالبه مردمی است

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز 
خبر داد:

آموزش فرهنگ ترافیک به بیش 
از 22 هزار دانش آموزش شیرازی

شیراز  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
هزار   ۲۲ از  بیش  به  ترافیک  فرهنگ  آموزش  از 
ابتدایی  و  پیش دبستانی  مقطع  دانش آموز 

کالنشهر شیراز خبر داد.
آغاز  زنگ  اینکه  بیان  با  هادی شه دوست شیرازی 
کالنشهر  مدارس  در  ترافیک  فرهنگ  آموزش 
از  جاری  سال  حمل ونقل  هفته  با  هم زمان  شیراز 
۲۰ آذرماه بر اساس مصوبه شورای ترافیک استان 
در  فارس  آموزش وپرورش  کل  اداره  همکاری  با 
پایان  تا  ح  طر این  کرد:  اظهار  است،  انجام  حال 
سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ بر اساس برنامه و تفاهم 
مدرسه   ۵۰۰ در  آموزش وپرورش  با  گرفته  صورت 

مقطع ابتدایی کالنشهر شیراز انجام خواهد شد.
زبان  به  ترافیک  آموزشی  مفاهیم  اینکه  بیان  با  او 
هنر و به شکل ساده از طریق هنرمندان شیرازی 
کرد:  تصریح  می شود،  منتقل  آموزان  دانش  به 
آموزش ها به طور مستمر و بر اساس سرفصل های 
مشخص شامل اصول عبور ایمن از خیابان در روز 
عمومی،  حمل ونقل  از  استفاده  فرهنگ  شب،  و 
مقررات  و  قوانین  و  راهنمایی  چراغ  مفاهیم 
راهنمایی و رانندگی به زبان طنز و هنر برای دانش 

آموزان تشریح می شود.
آموزش ها  اثربخشی  رمز  شیراز  شهردار  معاون   
و  تکرار  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  استمرار  را 
استمرار آموزش ویژه دانش آموزان و سایر اقشار 
ترافیک، فضای مجازی،  پارک های  از طریق  جامعه 
اقالم  و  چهره  به  چهره  به صورت  صداوسیما، 
کمک آموزشی برنامه ریزی و در دستور کار قرار دارد.

دست ساخته های دانش آموزان 
دبستان دخترانه امام 

جعفر صادق )ع( به مناسبت روز 
هوای پاک

های  ح  طر در  آموزان  دانش  همکاری  و  مشارکت 
در  مهم  اصول  از  یکی  پسماند  مدیریت  آموزشی 

نهادینه کردن آموزش های شهروندی است.
در این راستا دانش آموزان دبستان دخترانه امام 
جعفر صادق )ع( به دنبال آموزش های پسماند و 
به مناسبت روز هوای پاک کیسه پارچه ای خرید و 
همچنین کاردستی از دورریختنی ها درست کردند. 
مدیران سازمان مدیریت پسماند به همراه یکی از 
مدیران ناحیه 3 آموزش و پرورش از دانش آموزان 

مشارکت کننده تقدیر نمودند.
شهروندی  آموزش  و  ارتباطات  امور  گزارش  به 
در  شیراز  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
کارشناسان  و  مسئول  حضور  با  که  مراسم  این 
و  آموزش   3 ناحیه  تندرستی  و  سالمت  اداره 
آموزانی که  از دانش  پرورش برگزار شد، همچنین 
کتاب های آموزشی سازمان را تکمیل کرده بودند 

قدردانی شد.

همزمان با گرامیداشت هفته 
شوراهای آموزش و پرورش و در 
اقدامی خداپسندانه انجام شد؛
اهدای خون مدیرکل و جمعی 

از کارکنان اداره کل آموزش و 
پرورش فارس

ما  گفت:  فارس  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
خون  وطن  برای  هم  کردیم  ثابت  همواره  ایرانیان 
را  خود  خون  وطنانمان  هم  برای  هم  و  دهیم  می 

اهدا می کنیم.
همزمان با گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و 
پرورش، محمد خلیل عسکری در راستای اهدای 
خون در پی کاهش ذخایر خونی استان با مراجعه 
به واحد سیار انتقال خون مستقر در محوطه اداره 

کل اقدام به اهدای خون نمود.
کل  اداره  پرسنل  از  زیادی  تعداد  اساس  این  بر 
آموزش و پرورش فارس نیز با مراجعه به اتوبوس 
خون  اهدای  به  اقدام  خون  انتقال  سازمان  سیار 

نمودند.
کار  کرد:  اظهار  خون  اهدای  حاشیه  در  عسکری 
بسیار خوبی در اداره کل انجام شد و همکاران ما 
نسبت به اهدای خون خود  اقدام کردند که کاری 

ارزشمند و شایسته ای بود.
وطن  برای  هم  کردیم  ثابت  ایرانیان  ما  افزود:  وی 
خون  وطنانمان  هم  برای  هم  و  دهیم  می  خون 

خود را اهدا می کنیم.
کرد:  تصریح  فارس،  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
نوع  ارزشمند  کار  دو  به  بنیادین  تحول  سند  در 

دوستی و وطن دوستی تأکید شده است.
ادامه  اهدای خون،  اشاره به سنت حسنه  با   وی 
داد: متربیان حوزه تعلیم و تربیت در این دو حوزه 

باید حساس باشند.
عسکری افزود: امروز هم اغلب همکاران عامل به 
این حرکت ارزشمند بودند و با اهدای خون خودبر 

حس نوع دوستی تأکید کردند.

اینکه  به  اشاره  با  پور  محبی  اسماعیل 
دارند،  مسئوالن  گردن  بر  بزرگی  حق  مردم 
والیی  نظام  و  انقالب  به  خدمت  گفت: 
که همه  برای مسئوالن یک فرصت است 
باید این فرصت را غنیمت بدانند و به فکر 

خدمت شبانه روزی به مردم باشند.
اجتماعی  و  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
اداری  شورای  در  فارس  استانداری 
شهرستان  جهرم  بر توکل کردن مسئوالن 

به خداوند تأکید کرد و گفت: نظام جمهوری 
ابتدا توکلش بر خداوند متعال  از  اسالمی 
پیروزی  به  خالی  دست  با  ما  انقالب  و  بود 
به  منجر  خدا  بر  توکل  داشتن  تنها  رسید 

پیروزی انقالب شد.
بر  بزرگی  حق  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  خدمت  افزود:  دارند،  مسئوالن  گردن 
یک  مسئوالن  برای  والیی  نظام  و  انقالب 
را  فرصت  این  باید  همه  که  است  فرصت 

شبانه  خدمت  فکر  به  و  بدانند  غنیمت 
روزی به مردم باشند.

در  اعتماد  و  امید  کردن  زنده  گفت:  وی 
مردم مطالبه رهبر انقالب و دستاورد اولیه 
باید همواره به این  دولت سیزدهم بود و 

مطالبه مقام معظم رهبری توجه شود.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نشستن  با  اینکه  بیان  با  فارس  استاندار 
در اتاق و پشت درهای بسته مشکل مردم 

مهمترین  داشت:  بیان  شود،  نمی  حل 
دولت  و  نظام اسالمی  مسئولین  شاخصه 
و  مبین  ع  شر به  التزام  از  بعد  سیزدهم 
آرمان های انقالب اسالمی، مردمی بودن و 

حضور در بین مردم است.
مراسم  این  از  قبل  است؛  ذکر  به  الزم 
معاون استاندار همراه با فرماندار جهرم با  
خانواده شهیدان دانش و خانواده شهید 

مدافع حرم مسلم نصر  دیدار نموند.

فارس  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: رهاسازی آب نه تنها موضوعی زیست محیطی 

محسوب می شود بلکه مطالبه مردمی است.
آب  رهاسازی  آئین  در  چهارشنبه  رضایی  محمود 
موضوع  کرد:  بیان  بختگان  تاالب  برای  درودزن  سد 
رهاسازی آب سد درودزن موضوعی زیست محیطی 

بوده و نقش ویژه ای در توازن بخشی محیطی دارد.
وی افزود: شاید برخی از مخالف رهاسازی آب باشند 
و  ای در جامعه داشته  آب نقش ویژه  رهاسازی  اما 
می تواند عاملی برای بهبود وضعیت زیست محیطی 

در مناطق پایین دست باشد.

رضایی تأکید کرد: نباید فراموش کرد که احیا تاالب ها 
که  است  موضوعاتی  مهم ترین  جمله  از  جامعه  در 
زیست  مسائل  بر  مدت  بلند  اثرگذاری  می تواند 
آبه  حق  رهاسازی  رو  این  از  باشد  داشته  محیطی 

تاالب ها می تواند این هدف را قابل دستیابی کند.
و  مردم  آحاد  تمامی  افزود:  فارس  استاندار  معاون 
رهاسازی  حمایتگر  زیست  محیط  حامی  گروه های 
و  جامعه  اقدام  این  با  زیرا  هستند  تاالب ها  آبه  حق 
به طور کلی محیط زیست فارس از این موضوع بهره 

مند خواهد شد.
به  مردم  فارس:  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   *

گاهی مناسبی در خصوص خطرات زیست محیطی  آ
دست یافته اند 

از  فارس  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
آبه  حق  مکعب  متر  میلیون   ٣٠ از  بیش  رهاسازی 

تاالب بختگان خبر داد.
تاالب  اثرگذاری  به  با توجه  کرد:  بیان  عطا پورشیرزاد 
بختگان در منطقه این امیدواری وجود دارد که پس 
انجیرستان  ترین  بزرگ  تاالب  این  به  آب  رسیدن  از 

دیم جهان از طراوت این آب بهره مند شود.
وی ادامه داد: رهاسازی حق آبه تاالب بختگان عالوه 
تعادل  در  ای  ویژه  نقش  زیست  محیط  حفظ  بر 

بخشی محیط زیستی نیز دارد.
وی ادامه داد: دستگاه های همکار با اداره کل محیط 
زیست استان همکاری خوبی در موضوع رهاسازی 
برای  الزم  دستورات  امیداست  البته  دارند  آب 

افزایش همکاری در این بخش نیز صادر گردد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس عنوان 
کرد: رهاسازی آب نه تنها عاملی برای دستیابی مردم 
حمایت  و  احیا  شاهد  بلکه  شد  خواهد  آب  این  به 

تاالب ها نیز خواهیم بود.
خصوص  در  مناسبی  گاهی  آ به  مردم  او  گفته  به 
همکاری  و  اند  دست یافته  محیطی  زیست  خطرات 
از  حمایت  راستای  در  زیست  محیط  با  نیز  خوبی 

ح های حمایتی و احیایی دارند. طر
پورشیرزاد تأکید کرد: بیش از ١۴ روز باید دریچه سد 
آبه  حق  مکعب  متر  میلیون   ٣٠ تا  باشد  باز  درودزن 

تاالب تأمین شود.

مهدی اسالمی- تماشا
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
دچار  فارس  استان  در  جوانان  3۲.۶درصد  گفت: 

چاقی و اضافه وزن هستند.
دکتر عباس رضاییان زاده در نشست خبری با بیان 
اینکه بسیاری از مشکالت حوزه سالمت با افزایش 
این  داشت:  اظهار  می شوند،  برطرف  جامعه  گاهی  آ
قاعده در سراسر دنیا صادق است تا تغییر نگرش و 

نهایتا تغییر رفتار بهداشتی ایجاد شود.
گاهی را  وی، یکی از مهم ترین ارکانی که می تواند این آ
افزایش دهد رسانه ها معرفی کرد و افزود: رسانه ها 
گاهی  و داوطلبین سالمت از بازو های مهم افزایش آ

در حوزه بهداشت هستند.
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
خاص  اهمیت  و  تغذیه  ملی  بسیج  به  همچنین 

تغذیه مناسب اشاره و عنوان کرد: ساالنه روز هایی 
داده  اختصاص  مشخص  شعار  یک  با  مهم  این  به 
می شود و تا جامعه بیش از پیش نسبت به نقش 

بسزای تغذیه مناسب حساس شود.
اخیر  دهه های  طی  اینکه  بیان  با  رضاییان زاده 
بیماری های عفونی در جوامع کم رنگ تر شده است، 
در  مهم  عوامل  از  خوراکی  مواد  و  تغذیه  کرد:  بیان 
روش  و  تغذیه  می شوند.  محسوب  بیماری  رخداد 
آن قابل تغییر بوده و می توان با این تغییر از وقوع 
و بروز بیماری های مزمن پیشگیری کرد، قطعا تغذیه 
از موارد مهم در بروز یا جلوگیری از بروز بیماری های 

مزمن است.
 ، شیراز پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
»حال خوب با وزن مناسب« را شعار امسال بسیج 
در  که  مطالعاتی  کرد:  خاطرنشان  و  ذکر  تغذیه  ملی 

که  دارد  این  از  نشان  شده،  انجام  بیماری ها  رخداد 
نقش  و  است  عروقی  و  قلبی  بیماری  عامل  چاقی 
آن در بیماری های سرطانی و عضالنی نیز دیده شده 

است.
یک  چاقی  اینکه  بیان  با  همچنین  رضاییان زاده 
و  می شود  محسوب  جهانی  گیر  همه  بیماری 
و  هستند  چاق  دنیا  در  نفر  میلیون   8۰۰ هم اینک 
میلیارد  یک  به   ۲۰3۰ سال  تا  می شود  پیش بینی 
چاقی  اگر  دیابت  مانند  بیماری  در  گفت:  برسد،  نفر 
خواهد  کنترل  هم  قندخون  عملکرد  شود،   کنترل 

شد.
از فست فود ها  افزایش استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
آماده موجب افزایش سرطان روده بزرگ  و غذا های 
کرد  اشاره  فارس  در  چاقی  وضعیت  به  است،  شده 
و گفت: طی شش ماهه اول امسال، در گروه سنی 

نوجوانان  در  وزن،  اضافه  و  چاقی  درصد   ۲ کودکان 
میانساالن  در  درصد،   3۲.۶ جوانان  در  درصد،   ۱7.۲
و  چاقی  درصد   3۴.۲ سالمندان  در  و  درصد   ۵۶.7

اضافه وزن داشته اند.
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
همچنین با اعالم اینکه  سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۲۱ 
درصد   3۴ افزود:  کرده ایم،  توزیع  در  غذایی  سبد 
استفاده  تنقالت  از  دائم  طور  به  ما  نوجوانان   از 

می کنند.
رضاییان زاده همچنین بیان کرد: در سال گذشته و 
کم  دچار  کودکان  از  درصد   ۴.۱ کودکان  سنی  رده  در 
وزنی و کم زونی شدید، 3.۴8 صدم کوتاه قدی، 7.۵8 
درصد الغری و الغری شدید، ۲۰.3۵ درصد در معرض 
اضافه وزن و ۲.۴ کودکان هم مبتال به چاقی بوده اند. 
نوجوانان  از  درصد   ۱۱.9 نیز  نوجوانان  سنی  رده  در 

دچار الغری و الغری شدید، ۱۱ درصد اضافه وزن و ۶.۲ 
درصد چاق بودند.

و  هزار   ۲۴ امسال  اول  ماهه  شش  در  وی،  گفته  به 
9۵7 نفر در فارس به مراکز خدمات جامع سالمت و 
به کارشناس تغذیه مراجعه کرده اند. در مراجعه دوم 
مختلف  درجات  به  وزن  کاهش  آن ها  از  درصد   78

داشته اند.

توزیع  شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  دفتر  مدیر 
تعدیل  با  که  کرد  اعالم  فارس  استان  برق  نیروی 
کیلووات   ۵۶3 استان  سطح  در  معابر  روشنایی 
شده  حاصل  برق  انرژی  مصرف   صرفه جویی 

است.
به  دی   ۲7 چهارشنبه  کریمی،  محمدرضا 
معابر  روشنایی  تعدیل  مانور  گفت:  خبرنگاران 
دی   ۲۶ الی   ۲۴ از  برق  نیروی  توزیع  های  شرکت 
نیروی  نفر   ۱۲۰ عملیاتی،  گروه   ۵۲ حضور  با  ماه 
مدیریت   ۲۶ در  خودرو  دستگاه   ۵۲ فنی،  اجرایی 
شد  برگزار  ها  شهرستان  در  شرکت  این  تابعه 

دنبال  به  را  انرژی  کیلووات   ۵۶3 جویی  صرفه   که  
داشت.

وی تعدیل روشنایی معابر را از تدابیر اتخاذ شده این 
زمستان  پیک  در  برق  مصرف  کاهش  برای  شرکت 
همکاری  با  و  مانور  این  طی  کرد:  اضافه  و  عنوان 
چراغ  دستگاه   ۲733 تعداد  نقل  و  حمل  و  راهداری 
مختلف  شهرستان های  سطح  در  معابر  روشنایی 

حوزه فعالیت شرکت تعدیل شد.
این مقام مسئول توضیح داد: با اجرای این عملیات، 
محورهای  اصلی  معابر  در  موجود  دوتایی  چراغ های 
درون و برون شهری، یک درمیان یا زیگزاگی، خاموش 
می شود، بدین نحو صرفه جویی متناسبی در مصرف 

برق انجام خواهد شد.
توزیع  شبکه  پایداری  اهمیت  به  اشاره  با  کریمی 

ابتدای  از  گفت:  زمستان،  فصل  در  ویژه  به  برق 
پایداری  افزایش  برای  الزم  برنامه های  امسال 
شده  انجام  فارس  استان  برق  توزیع  شبکه های 
است تا در زمان وقوع بحران و حوادث غیر مترقبه، 
 مشترکان شاهد ناپایداری در شبکه های توزیع برق 

نباشند.
توزیع  شرکت  برداری  بهره  بر  نظارت  دفتر  مدیر 

به  توجه  با  کرد:  اضافه  فارس  استان  برق  نیروی 
گاز در بخش خانگی،  کاهش دما و افزایش مصرف 
وجود  به  نیروگاه ها  گاز  تأمین  در  محدودیت هایی 
درصرفه  همگانی،  مشارکت  با  امیدواریم  که  می آید 
زمستان  بار  پیک  بتوانیم  برق  مصرف  جویی 
سپری  دغدغه  بدون  و  موفقیت  با  را   امسال 

کنیم.

مهدی اسالمی-تماشا
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
شهرداری شیراز گفت: رویداد هوشمندسازی شیراز 
حمایت  باهدف  جاری  سال  بهمن ماه  در  »رهش« 
مدیریت  حوزه  در  فناورانه  و  نوآورانه  ایده های  از 
شهری  زیست بوم  نوآور  بازیگران  معرفی  و  شهری 

برگزار می شود.
نوآوری  مرکز  کرد:  اظهار  مهر  علویان  محمدعلی 
شعار  به  عنایت  با  شیراز  شهرداری  فناوری  و 
آفرینی«  اشتغال  دانش بنیان،  »تولید،  سال 

فناورانه  و  نوآورانه  ایده های  از  حمایت  به منظور 
بازیگران  معرفی  و  شهری  مدیریت  حوزه  در 
رویداد  برگزاری  به  اقدام  شهری  زیست بوم  نوآور 
خواهد  رهش  به  موسوم  شیراز  سازی   هوشمند 

کرد.
نوآوری  و  علمی  مراکز  دانشگاه ها،  او؛  گفته  به 
شهرداری  فناوری  و  نوآوری  مرکز  با  شیراز  کالنشهر 
»رهش«  شیراز  هوشمندسازی  رویداد  در  شیراز 
زندگی  محورهای  در  رویداد  این  و  دارند  همکاری 
جابه جایی  هوشمند،  حکمرانی  هوشمند، 

هوشمند، خدمات رسانی هوشمند، فضای شهری، 
مردمی  ایده های  پذیرای  شهری  اطالعات  و  داده 
فناورانه  و  نوآورانه  ایده های  از  حمایت  باهدف 
نوآور  بازیگران  معرفی  و  شهری  مدیریت  حوزه  در 

زیست بوم شهری است.
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
رویداد  برنامه های  به  اشاره  با  شیراز  شهرداری 
و  شو  ایده  سازمان ها،  و  صنایع  نیاز  افزود:  رهش 
نمایشگاه  و  کند  وی  آپ  استارت  سرمایه،  جذب 
برنامه های  از  خالق  و  دانش بنیان  محصوالت 

رویداد رهش خواهد بود.
اعم  ایده  صاحبان  اینکه  بیان  با  مهر  علویان 
 ،... و  اساتید  و  آموزان  دانش  دانشجویان،  از 
علمی،  مراکز  خالق،  و  دانش بنیان  شرکت های 
معاونت ها و ادارات شهرداری و صنایع از مخاطبان 
اصلی این رویداد هستند، گفت: فرصت ثبت نام تا 

۱۰ بهمن سال جاری است.
بر  تصریح  با  شهری  مدیریت  در  فاوا  مقام  این 
برگزار  بهمن ماه  در  رهش  رویداد  که  موضوع  این 
رهش  جشنواره  دبیرخانه  کرد:  عنوان  می شود، 

نوآوری  سراهای   ، شیراز شهرداری  نوآوری  مرکز  در 
شیراز  دانشگاه  نوآوری  مرکز   ، شیراز دانشگاه 
آماده  شیراز  صنعتی  دانشگاه  نوآوری  مرکز  و 
رویداداست  این  در  حضور  متقاضیان  از  ثبت نام 
و  اطالعات  کسب  جهت  می خواهند  مخاطبان  که 
ثبت نام نهایی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز نوآوری 
https:// آدرس  به  شیراز  شهرداری  فناوری  و 
در  و   3۲33۲3۵3 شماره  با  یا  و   no.shiraz.ir
ارتباط  در   ۰937۶۱8۲887 شماره  با  مجازی   فضای 

باشند.

: رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز

رویداد هوشمندسازی شیراز »رهش« در بهمن ماه برگزار می شود

مدیرعامل توزیع نیروی برق فارس:

تعدیل روشنایی معابر فارس منجر به 563 کیلووات صرفه جویی شد

: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

32 درصد جوانان استان فارس اضافه وزن دارند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

 مسئوالن شبانه روزی برای مردم تالش کنند 

ح کرد: مدیر کل بهزیستی فارس مطر

 برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با قوانین مالی و مالیاتی مؤسسات 
خیریه در شیراز

آوری مشارکت های مردمی در سطح شهر توسط مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی فارس تخلف  مدیر کل بهزیستی فارس گفت: جمع 
محسوب می گردد

خیریه  مؤسسات  مالیاتی  و  مالی  قوانین  با  آشنایی  تخصصی  آموزشی  دوره  در  فارس  بهزیستی  کل  مدیر  هوشیار  محمدرضا  فارس،  گزارش  به 
آوری مشارکت های مردمی در سطح شهر و از درب منازل  که با همکاری شرکت دقیق محاسب خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: جمع 

همشهریان با دستگاه کارتخوان سیار و قبض خیریه توسط مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی تخلف محسوب می گردد.
هوشیار با بیان اینکه ۱۴7۶ مجوز فعالیت جهت مؤسسات خیریه و مراکز غیردولتی توسط اداره کل بهزیستی فارس صادر گردیده و به این واسطه 
غ التحصیالن در رشته های علوم رفتاری، توانبخشی و سایر رشته های مرتبط ایجاد گردیده است، گفت:  بیش از سه هزار شغل مستقیم جهت فار
ج نهادن به اطمینان و اعتماد مردم بدانیم چرا که این اعتماد سرمایه اجتماعی است،  ارزش کار در موسسات خیریه را به کار صادقانه، اخالص و ار

باید در گزارش دهی به مردم شفاف باشیم و بدانیم که تخلف در در یک موسسه موجب تعمیم به تمامی مؤسسات خیریه می شود.
برگزار می شود،  بازآموزی جهت مؤسسات به صورت فصلی  :نظارت دقیق توسط سازمان بهزیستی وجود دارد و دوره های  کرد  تأکید   هوشیار 
مؤسسات باید در هر سال ۵۰ ساعت آموزش در حوزه های مالی مالیاتی مددکاری و توانمندسازی را بگذرانند. مدیرکل بهزیستی فارس تصریح کرد 

جمع آوری مشارکت های مردمی در سطح شهر و از درب منازل با قبوض خیریه و دستگاه کارتخوان سیار تخلف محسوب می گردد.

گاهی فارس در خصوص سرقت مغازه ها هشدارهای پلیس آ
گاهی استان هشدارهای پلیسی پیشگیری از سرقت مغازه را به شهروندان ارائه داد.  رئیس پلیس آ

سرهنگ کاووس حبیبی اظهار داشت: استفاده از دوربین ها  و سیستم های هشدار دهنده  و نصب آن بر روی گوشی های 
همراه از جمله راهکارهای خوبی برای جلوگیری از سرقت اماکن و مغازه می باشد. حتی االمکان درهای ورودی مغازه را از نوع 
کرکره ای مشبک انتخاب کنید و شب ها نیز چراغی کم مصرف در آن روشن نمایید و در صورت امکان از درهای الکتریکی و 

ضدسرقت استفاده کنید .
وی گفت: راه های کانال کولر پشت بام را هرچند کوچک باشد با جوش دادن چند میله آهنی محفوظ کنید و کاسب هایی که از 

در آهنی وشیشه ای به طور همزمان استفاده می کنند برای باالبردن ضریب اطمینان هر دو را قفل نمایند.
سرهنگ حبیبی ادامه داد: حتی االمکان از قفل¬های سوئیچی و کتابی استفاده کنید زیرا قفل های معمولی به سهولت با 
قیچی بریده می شود و چنانچه به مناسبت هایی مغازه تعطیل می باشد، حتما سعی شود به مغازه سرکشی و قفل ها را بازدید 
کنید. اگر در مجاورت یا پشت مغازه شما ملک مخروبه ای وجود دارد دیوارهای مغازه را با آهن و بتون محکم و غیر قابل نفوذ 

نمایید و یادآوری می شود، پول نقد بیش از حد معمول را در مغازه نگهداری نکنید و آن را سریعا به بانک بسپارید.
، شاگرد و نگهبان انتخاب کنید که مورد شناسایی و تأیید  گاهی استان فارس بیان کرد: افرادی را به عنوان کارگر رئیس پلیس آ
بوده و برای اطمینان بیشتر چند تن از اقوام آنان را نیز شناسائی کنید و به کارگران و خدمه خود اجازه ندهید که دیگران را به 

عنوان دوست و همشهری به محل کار بیاورند.


