استان
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با هدف ایجاد ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه
توســط  2تن از متخصصین شرکت برق منطقه ای
فارس ،در کنفرانس ملی بهینه ســازی و داده کاوی
مهندسی برق و کامپیوتر مقاله علمی ارائه و به چاپ
رسید.
به گــزارش دفتــر روابــط عمومی شــرکت برق
منطقه ای فارس مهنــدس محمدعلی هرمزی مدیر
امور انتقال نیروی برق شرق و جنوب در این خصوص

گفت :بــی تردید اهتمــام ،همدلــی و همکاری در
زمینــه های مختلــف علمی و فنی موجب رشــد و
ارتقای ســطح علمــی و افزایش دانش ســایرین
خواهد شد.
بر همین اســاس مقاله طراحی فیلتر  EMIورودی
مبــدل  BUCKو اثر آن بر روی ولتــاژ خروجی با
مشارکت دو تن از همکارانم در کنفرانس ملی بهینه
ســازی و داده کاوی مهندســی برق و کامپیوتر در

دانشگاه آزاد اســامی واحد صفاشهر و شبیه سازی
با نرم افزار  MATLABارائه گردید که خوشبختانه
مورد قبول واقع شد.
مهندس هرمزی به مفاد مقالــه مزبور و خالصه ای
از کار انجام شــده اشــاره کرد و اظهار داشت :در
طراحی منابع تغذیه ســوئیچینگ ،همیشــه نیاز به
یک فیلتر بــرای کاهش هارمونیک هــا و نویزهای
ســوئیچینگ احساس شده اســت .در این طرح با
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اســتفاده از فیلترهای تداخل امواج الکترومغناطیسی
EMIعالوه بر رعایت اســتانداردهای موجود برای
کاهش تداخالت الکترومغناطیسی ،می توان مبدل و
بار آن را از حالت های گذرای ولتاژ ورودی محافظت
کرد.
وی افزود :ارائه یک طــرح تفصیلی برای یک مبدل
 DC-DCبا استفاده از یک فیلتر طراحی شده EMI
با مشخصات استاندارد در ورودی مبدل برای گستره

وســیعی از بارها به کار می رود که از تحلیل سیگنال
کوچک این مبدل برای طراحی بهینه کنترلر و عناصر
پسیو موجود در آن استفاده می شود.
همچنین اســتفاده از فیلتر طراحی شــده  EMIدر
ورودی مبدل نشــان می دهد که مبدل پیشــنهادی
کامــ ً
ا پایــدار ،دارای بازدهی بــاال ،ضریب توان
نزدیــک بــه یــک و اعوجــاج هارمونیکــی کم
می باشد.

استاندار فارس در ستاد ساماندهی امور جوانان:

با تکیه بر بیانیه گام دوم انقالب توانمندی جوانان به کار گرفته شود
افزایش تعداد سازمانهای مردم نهاد در حوزه جوانان باید منجر به کاهش مشکالت شود

اســتاندار فارس با تأکید بر استفاده دستگاههای
اجرایــی از جوانــان در ۳۰درصــد ظرفیتهای
مدیریتی ،خاطرنشــان کرد :در بیانیــه گام دوم
انقالب که از ســوی مقام معظم رهبری ابالغ شده
است جوانان به عنوان محور تحقق پیشرفت جامعه
اسالمی مطرح شدهاند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی استانداری فارس،
دکتر عنایت ا ...رحیمی در جلســه ستاد ساماندهی
امور جوانان با تأکید بر اینکه جلسات این ستاد باید
منجر به حل مشــکالت حوزه جوانان بشود ،افزود:
هر یــک از کمیتههای این ســتاد باید تصمیماتی
اتخاذ کنند که این تصمیمات مباعث رفع مشکالت
تعداد مشخصی از جوانان شود و این اقدامات قابل
اندازه گیری و درج در آمار و ارقام باشد.
نماینده عالی دولت رفع مشــکالت حوزه جوانان را
در گرو شــناخت و احصای این مشکالت دانست
و عنوان کرد :هدفگــذاری و برنامه ریزی در این
حوزه باید بر اســاس آسیبها و توانمندیها تبیین
شــود و این برنامه ریزی برای رفع محدودیتها و

بهره گیری از پتانسیلها به کار گرفته شود.
وی ادامــه داد :ســند و برنامه عملیاتــی نیازمند

انتخاب دو نماینده از فارس به عنوان عضو مجمع مربیان و
تشکیالت سازمان دانشآموزی کشور؛

دانشآموز فارس
به عنوان مشاور وزیر آموزش و
پرورش انتخاب شد

رئیس ســازمان دانشآموزی فارس گفت :در هشــتمین دوره
انتخابــات مجامع مربیــان و ششــمین دوره انتخابات اعضای
تشکیالت سازمان دانشآموزی کشور ،نمایندگان فارس به عنوان
اعضای اصلی انتخاب شدند.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش
فارس ،محسن کالری با اشــاره به موفقیت پیشتازان فارس در
انتخابات مجمع مربیان و اعضای تشکیالت سازمان دانشآموزی
کشور ،گفت :در این انتخابات که با حضور نمایندگان مربیان زن
و مرد و دانشآموزان دختر و پسر از  32استان کشور برگزار شد،
نمایندگان فارس موفق به کســب دو کرسی از  10کرسی هیأت
رئیسه این مجامع شدند.
رئیــس ســازمان دانشآمــوزی فــارس گفت :در هشــتمین
دوره انتخابــات مجامــع مربیــان و ششــمین دوره انتخابات
اعضا تشــکیالت ســازمان دانشآموزی کشــور،آقایان سلمان
علیمحمدی و محمدمهدی نوریپور بــا اکثریت آرا و به ترتیب
بــه عنوان دبیر مجمع مربیان مرد و دبیر مجمع اعضا در کشــور
انتخاب شدند.
وی با بیــان اینکه؛ اعضای هیأت رئیســه مجامع تشــکیالت
میکوشند با ارائه بهترین راهکارها ســازمان دانشآموزی را در
راســتای پیشرفت و تعالی سوق دهند ،افزود :این افراد به عنوان
مشاوران رئیس ســازمان دانشآموزی در کشور و به عنوان پُل
ارتباطی بین مربیان و اعضا تشــکیالت ســازمان دانشآموزی
محسوب میشوند.
کالری ادامــه داد :محمــد مهدینوریپــور در انتخابات هیأت
امنای ســازمان دانشآموزی کشور با کسب اکثریت آرا به عنوان
رئیس ایــن هیأت و مشــاور وزیر آموزش و پــرورش انتخاب
شد.

مشخص شــدن اهداف و سیاستهای تعیین شده
اســت چرا که در این صورت پس از سپری شدن

زمان تعیین شــده امکان ارزیابی عملکرد و ارائه
نتایج وجود دارد.

دکتر رحیمی با تأکید بر اهمیت جایگاه تشــکلها
ن های مردم نهاد در رفع مشکالت حوزه
و ســازما 
جوانان ،خاطرنشــان کرد :دستگاههای دولتی باید
هدایــت و نظارت را بر عهــده گرفته و اجرا را به
سمنها بسپارند.
اســتاندار فارس اظهــار کرد :باید همبســتگی و
رابط مثبتی بین افزایش تعداد ســمن ها و کاهش
معضالت حوزه جوانان وجود داشته باشد تا بتوانیم
عملکرد این سمنها را مثبت ارزیابی کنیم.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس با تأکید بر
استفاده دستگاههای اجرایی از جوانان در  ۳۰درصد
ظرفیتهای مدیریتی ،خاطرنشــان کرد :در بیانیه
گام دوم انقــاب که از ســوی مقام معظم رهبری
ابالغ شــده اســت جوانان به عنوان محور تحقق
پیشرفت جامعه اسالمی مطرح شدهاند.
وی با بیان اینکه بهــره گیری از توانمندی جوانان
راهگشای حل مشــکالت امروز کشور است ،ادامه
داد :این بیانیه به عنوان راهبرد کالن کشور باید به
برنامه عملیاتی تبدیل شود و تحقق یابد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی فارس:

تأمین مسکن منطبق با نیاز طبقات مختلف اجتماعی باید دنبال شود

مهندس جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور در دیدار با
مهندس فیروز تکاور مدیر کل راه و شهر سازی فارس بر لزوم تأمین مسکن
منطبق با نیاز طبقات مختلف اجتماعی تأکید کرد و بیان داشت :بنیاد مسکن در
شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت این رویکرد را با موفقیت دنبال کرده است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن اســتان فارس ،مهندس حق شناس
در این نشســت که با حضور مهندس عطاءا ...زمانی مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس و جمعی از معاونان و مدیران این بنیاد انجام شد ،اظهار داشت:
مروري بر برنامهها و سياســتهاي اجرا شــده در شش دهه اخير و بررسي
مســائل بنيادي ،ضرورتها و نيز رويكردهاي حل مســئله و نيز روشهاي
اجرايي اســتفاده شده براي حل مشكل مسكن گروههاي كم درآمد ،ميتواند
در بردارنده تجاربي روشــن از آثار و پيامدهاي سياستهاي اجرا شده و نيز
معياري براي ارزيابي امكانسنجي سياستهاي جديد باشد.
معاون مسکن شــهری بنیاد مسکن کشــور با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن
در همــه عرصه هایی که نیاز به محرومیت زدایــی بوده در کنار مردم به حل
چالش های اجتماعی از جمله حاشیه نشینی کمک کرده است ،گفت :احداث
واحدهای مسکونی شهری در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت منطبق با نیاز
طبقات مختلف در سال های گذشته به رفع محرومتی و رفع حاشیه نشینی در

شهرهای بزرگ کمک کرده است.
مهندس حق شــناس تأکید کرد :برنامه ریزی مسکن عمدتاً در سطح ملی
انجام می شــود .اخیرا ً در سطح اســتانی نیز طرح هایی برای برنامه ریزی
مسکن تهیه شده است در سطح محلی ،در تهیه طرح های توسعه شهری،
بر اساس پیش بینی های جمعیتی در افق این طرح ها ،و یا سایر روش هایی
چون روش مبتنی بر نیاز ،کاربری مســکونی پیش بینی شده و فضاهای مورد
نیاز برای توسعه مسکونی در شهرها مشخص می شوند.
معاون مسکن شهری بنیاد مســکن بر لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی
برای تأمین مســکن نیازمندان تأکید کرد و گفت :اعطای تســهیالت برای
ساخت مسکن توسط انبوه سازان ،ســاخت مسکن اجاره به شرط تملیک،
اعطای تسهیالت خرید مسکن کوچک ،تشکیل صندوق های اعتباری محلی
و رویکردهای دیگری مانند توجه به مسکن مهر از جمله روش هایی است که
با قوت و ضعف در ســال های مختلف پیگیری و دنبال شده و هر کدام از این
روش ها در تأمین مسکن نیازمندان دستاوردهایی داشته است.
مهندس تکاور مدیرکل راه و شهرســازی استان فارس نیز در این نشست
بر لزوم اهتمام همه دســتگاه ها برای تأمین مسکن نیازمندان تأکید کرد و
ابرازداشــت :تعداد  6هزار واحد نیمه تمام در استان فارس وجود دارد که با

حمایت اعضای شورای مسکن استان و حمایت جدی وزارت راه و شهرسازی
تا پایان  98این تعداد نیز به اتمام خواهد رسید.
وی با بیان اینکه شورای مســکن استان مهم ترین مرجع تصمیم گیری در
خصوص وضعیت مســکن می باشد ،گفت :شورای مســکن استان فارس
فعالیت خوبی دارد و در زمینه تأمین مســکن نیازمنــدان نیز اقدامات قابل
توجهی انجام داده است.
مدیر کل بنیاد مســکن استان فارس نیز با ارائه گزارشی از اجرای طرح های
مسکن شهری در استان فارس اذعان داشت :از سال  92تا کنون با فعالیت
جدی بنیاد مسکن در زمینه تأمین مسکن شهری  2هزار و  682واحد مسکن
شهری در شــهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت دراستان فارس احداث شده
است.
مهندس عطاءا ...زمانی خاطر نشان کرد :دراین زمینه بیش از یک هزار و 300
میلیارد ریال هزینه و سرمایه گذاری شده است.
وی با بیان اینکه اســتان فارس بیش از  29هزار واحد سهمیه مسکن مهر
داشــته ،گفت :با مشــارکت و آورده متقاضیان و ارائه تسهیالت عمده این
سهیمه در شــهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت این استان اجرایی و واگذار
شده است.

مهندس تاجگردون در ششمین جلسه کارگروه تخصصی آمایش سرزمین ،محیط زیست و توسعه پایدار استان فارس خبر داد:

ارائه طرح برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان فارس جهت تصویب نهایی در آخرین جلسه شورای
برنامهریزی و توسعه استان در سال جاری
تشکیل جلســه کارگروه آمایش ســرزمین ،محیط زیست
و توســعه پایدار فارس با موضوع تدوین برنامه توســعه
اقتصادی و اشتغالزایی روستایی به ریاست مهندس ساسان
تاج گردون رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
فارس و دبیری مهندس علی سلحشوری معاون هماهنگی
برنامه و بودجه در ســالن جلســات ســازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان فارس ،مهندس سلحشــوری در ابتدای این جلسه
که در روز دوشــنبه مورخ  1397/12/20برگزار شد ،ضمن
اشاره به الزام ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به
تدوین برنامه توســعه اقتصادی و اشــتغال زایی روستایی
استان فارس (موضوع جزء  1بند الف ماده  27قانون برنامه
ششم توسعه کشور) ،تصریح کرد :مطلب یاد شده در جلسه

کارگروه آمایش (مورخ  )1397/12/1مطرح گردیده و مورد
تأیید اولیه اعضا قرار گرفت .لیکن مقرر گردید مشاور طرح،
دیدگاه ها و آرای اصالحــی اعضا را دریافت و در مطالعات
لحاظ نموده و نتایج را مجددا ً ارائه نماید.
سپس مهندس مجلسی ،نماینده شرکت مهندسین مشاور
مآب مجــددا ً مطالعات تدوین برنامه توســعه اقتصادی و
اشتغالزایی روســتایی در بخش مرکزی شهرستان آباده را
ارائه داد.
در ادامــه اعضای کارگــروه ضمن تأکید دوبــاره بر نقش
تســهیلگری در پیشــبرد اهداف ایــن مطالعه ،ســایر
دیدگاه های تکمیلی خود را ارائه داده در نهایت طرح تدوین
برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مورد تصویب
قرار گرفت.
مهم ترین گزارش های ارائه شــده در این جلسه می توان

به ارائه گــزارش در خصوص برنامه توســعه اقتصادی و
اشتغال زایی روستایی توسط شرکت مهندسین مشاور مآب
اشاره کرد.
تصویب طرح تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
روستایی اســتان ســال  1396ماده  13بند «ج» سازمان
مدیریت و برنامه ریزی فارس با ارائه مشــاور مربوطه نیز
از مهم ترین مصوبات قابل طرح در شــورای برنامه ریزی و
توسعه استان فارس است.
در پایان این جلســه که حدود  2ســاعت به طول انجامید،
مهندس تاج گردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان از ارائه طرح یاد شده جهت تصویب نهایی در آخرین
جلســه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال
جاری که قرار است روز شنبه مورخ  97/12/25برگزار شود
خبر داد.

طرح ساماندهی وسایل نقلیه باربر در این کالنشهر آغاز شد
رئیس ســازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز از
آغاز طرح ساماندهی وسایل نقلیه باربر در این کالنشهر خبر
داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز ،عبدالجلیل
شریفی گفت :با ساماندهی وانت بارها و وسائل نقلیه باربر،
وضعیت حمل ونقل کاال نیز سر و سامان می گیرد .از این رو
بعد از اتمام مدت زمان اجرای ارشــادی این طرح رانندگان
وســائل نقلیه باربر که مجوز فعالیت وسیله عمومی در یافت

نکرده اند یا انقضای اعتبار کارت هوشــمند آنها فرارسیده،
توسط پلیس راهور جریمه می شوند.
وی افزود:طبق ماده  32قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،
شــهرداریها موظف هســتند کلیه فعالیت های مربوط به
حمل ونقل بار را در محدوده شــهرها در قالب مؤسسات و
شرکت های حمل ونقل بار ساماندهی و بر آنها نظارت کنند،
در این راســتا هیأت وزیران در صدور مجوزها و برخورد با
تخلفات جرائمی را در نظر گرفته است.

رئیس سازمان حمل ونقل بار شــهرداری شیراز ادامه داد:
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله عمومی یا انقضای مهلت
اعتبــار آن  750هزار ریال جریمه و همراه نداشــتن کارت
صحت و سالمت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه مشمول
 200هزار ریال جریمه می شود.
شــریفی خاطر نشان کرد :گشــت های نظارت و بازرسی
سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز با همکاری
پلیس راهور نسبت به اعمال قانون خودروهای سنگین و نیمه

به کوشش  2تن از متخصصین برق
فارس؛

در کنفرانس ملی بهینهسازی
و دادهکاوی مهندسی برق و
کامپیوتر مقاله علمی ارائه شد
پژواک نو

میراث بانی از دیار
تمدنی پارس
ِ
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی -تماشا
میراث داری و میراث بانی از دیار تاریخ فرهنگ و تمدن ایران یعنی
استان فارس سرزمین کهن و باستانی پارس به عنوان یک وظیفه
محلی محسوب شده و همه ما باید در هر زمان حفاظت و حراست
از این میراث ارزشمند را در دستور کار و زندگی خود داشته باشیم.
هر کسی در محیط کار خود ضمن تبلیغ و ترویج اصول و معیارهای
حفاظت و پاسداری از این میراث گرانسنگ باید سهمی در شناختن
و شناساندن این آثار داشته باشــد زیرا که گذشتگان ما با رنج و
تحمل مصائب بسیار توانسته اند آثار ارزشمند از انواع و گونه های
مختلف میراثی را بر جای بگذارند و به رســم امانت به فرزندان و
آیندگان خود بسپارند.
در حــوزه شــناخت میــراث و میراث ســازی ،میــراث داری و
میراث بانی باید برنامه داشت ،به ویژه دانشجویان ،دانشآموزان و
قشر جوان امروز به شدت نیازمند بررسی های تاریخی و شناخت
آثار ارزشمندی که در قرون و اعصار متمادی در قبل و بعد از اسالم
ایجادشده است ،می باشند .این گونه آثار است که هویت و شاکله،
پیشینه ،شهرت و بینش و منش ایرانیان را به ما می نمایاند.
مقوله حفاظت و حراســت از آثار ارزشمند بجای مانده از نیاکان در
ایــن دیار کهن به دلیل کثرت پراکندگــی و تنوع آثار نیازمند عزم
جدی و مشــارکت اجتماعی ،تعامل و همدلی همه دســتگاه های
دولتی ،سمن ها و انجمن های مردم نهاد می باشد و این حمایت ها
باید به صورت جدی در دســتور کار یگان های حفاظت از آثار ملی
قرار گیرد.
سمن ها و تشکل های غیرمردمی به نوعی هم میراث دار و هم میراث
ساز هستند و در این زمینه رسالت ارزشمندی بر عهده اشان است.
ما باید اســتفاده از صنایع دستی ،هنرهای سنتی و حفظ و حراست
از میراث فرهنگی مادی و معنوی را از خودمان شروع کنیم .به طور
مثال در سالن های جلسات استانداری ،فرمانداری ،شورای شهر و
شهرداری و سایر ادارات کالنشهرها مثل شیراز یا سایر شهرهای
اســتان فارس ما هیچ نماد و نشــانه ای از صنایع دستی و تاریخ
تمدن اســتانمان را نمی بینیم در حالی که طراحی میراثی حتی اگر
ساده هم باشد یا اســتفاده از کوچک ترین وسایل میراثی و حتی
شبه میراثی در این سالن ها و تاالرهای اجتماعات می تواند نمایی
زیبا به فضای داخل و بیرون تاالرهای جلسات بخشد ،زیرا هر چقدر
به اصالت های ملی نزدیک شویم به همان میزان به رسالت ها نیز
نزدیک می شویم.
همه ما فارسیان و شیرازیان رسالت حفظ میراث فرهنگی و هنرهای
ســنتی و اصیل را برعهده داریم .چراکه آنچه به ما رسیده اصالت و
هویت ماست و در قالب بناها ،محوطه ها ،آثار ناملموس و هنرهای
سنتی و ...در دسترس ما قرار گرفته است .ما باید میراث بانان آثار
تاریخی و فرهنگی کهن دیار پارس باشــیم و دوستداران میراث
فرهنگی را که دیده بانان خوبی برای حفاظت و حراســت از میراث
ملی هستند را حمایت کنیم.

آسیبدیدگی شدید نوجوان ۱۴
ساله در شیراز بر اثر انفجار ترقه

رئیس مرکز اورژانس شهرســتان شــیراز از انفجــار یک ترقه
دست ساز در شیراز خبر داد و گفت :شامگاه سه شنبه بر اثر انفجار
ترقه ،یک نوجوان  ۱۴ساله از ناحیه ران آسیب دید و به بیمارستان
سوانح سوختگی امیرالمومنین(ع) انتقال داده شد.
«محمدرضا رســتگار» در گفــت و گو با خبرنــگار روابط عمومی
دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز ،افزود :فرد مصــدوم در حین
آماده سازی ترقه در میان دست و ران های خود ،منفجر و از ناحیه
ران و صورت دچار آسیب شد که با کمک مأموران اورژانس به مرکز
سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین(ع) منتقل شد.
او با اشاره به اینکه از ابتدای امســال تاکنون این سومین قربانی
ترقه دست ساز در اســتان است ،افزود :این حادثه حوالی ساعت
 ۲۰و  ۴۵دقیقه شــامگاه ســه شــنبه به اورژانس اعالم شد که
بالفاصله مأموران اورژانس به خیابــان اتحاد ،محل حادثه ،اعزام
شــدند و اقدامات اولیه پیش بیمارســتانی را برای مصدوم انجام
دادند.
رئیس مرکز اورژانس شهرستان شیراز با تأکید بر اینکه سوختگی
ناحیه دســت و صورت ،خطرناکترین نوع ســوختگی در مراسم
چهارشنبه سوری است ،گفت :اگر ســوختگی فرد شدید بود باید
دقت کنیم که فرآیند خنک کردن باعث افت دمای بدن بیمار نشود،
در این صورت بعد از جدا کردن لباسها و خنک کردن نقاط آسیب
دیده ،بیمار در یک ملحفه تمیز پوشانده و به اورژانس منتقل شود.
رســتگار با بیان اینکه فرآیند خنک کردن نقاط آسیب دیده تا ۳۰
دقیقه بعد از ســوختگی باید انجام شود ،گفت :چنانچه این اقدام
بعد از حدود یک تا یک و نیم ساعت انجام شود ،بی فایده است.

فراخوان چهارمین جشنواره مد و
لباس ایرانی اسالمی

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز:

سنگین در سطح شــهر اقدام می کنند ،از این رو ضروری
است که کلیه رانندگان و مالکین وسائل نقلیه باربر که تاکنون
نســبت به ســاماندهی خودروهای باربر و اخذ پروانه های
فعالیت اشــتغال اقدام نکرده اند به سازمان مدیریت حمل
ونقل بار شهری واقع در میدان گلستان (کلبه) ابتدای خیابان
شهید محمدی فرد مراجعه کنند.
رئیس ســازمان حمل ونقل بار شهرداری شــیراز با اشاره
به اینکه ظرفیت مجاز بارگیری خودروهای ســنگین و نیمه
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سنگین حمل و نقل بار در کارت خودروی آنها قید شده و این
سازمان در تعیین ظرفیت مجاز نقشی ندارد ،گفت :چنانچه
رانندگان این خودرو ها بیشــتر از ظرفیــت مجاز اقدام به
بارگیری کنند متوقف و اعمال قانون خواهند شد.
عبدالجلیل شریفی بهبود کنترل ونظارت ،افزیش ضریب ایمنی
و امنیت اجتماعی ،اصالح ساختار ،صرفه جویی و بهینه سازی
مصرف ســوخت ،ارتقای سالمت و اســتفاده از بسترهای
فناوری وتکنولوژی را از مزایای طرح ناوگان برشمرد.

اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی بوشهر با همکاری دانشگاه فنی
حرفه ای بوشــهر مرکز الزهرا(س) ،چهارمین جشنواره مد و لباس
ایرانی اسالمی را برگزار می کند.
به گــزارش پایگاه اطــاع رســانی و روابط عمومــی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان فارس؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی بوشهر با همکاری دانشــگاه فنی حرفه ای بوشهر مرکز
الزهرا(س) ،چهارمین جشنواره مد و لباس ایرانی اسالمی را برگزار
می کند.
عالقمندان می توانند از  ٢٠اســفند ماه جاری لغایت  ١٥فروردین
ماه ســال آتی جهت ثبت نــام به ســامانه BOUSHEHR.
 FARHANG.IRمراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که این جشنواره از  ٢٧تا  ٣٠فروردین ماه سال
 ١٣٩٨در دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا(س) شهرستان بوشهر
برگزار می گردد.

