دانشگاه علوم پزشکی شیراز :فریب شیب نزولی موج پنجم کرونا را نخورید
مســئوالن بهداشت و درمان اســتان فارس با بیان اینکه
اســتان فارس در شــیب نزولی مــوج پنجم کرونا قــرار دارد
از شــهروندان خواســتند تــا با ســاده انگاری فریب شــیب
نزولــی را نخورنــد و همچنــان فاصلــه گــذاری اجتماعــی و
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شیراز روز دوشنبه در چهارصد و چهارمین نشست ستاد
مدیریــت بیمــاری کوویــد  ۱۹در دانشــگاه از خانــواده هــا
خواســت تا برای پیشــگیری از ابتال به ایــن بیماری ،ضمن
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی ،اولویت خود را مراجعه

به مراکز واکسیناسیون و تزریق واکسن کرونا قرار دهند.
مهــرزاد لطفــی با اعالم اینکه روز یکشــنبه در فارس ،بیش
از  ۱۲۲هزار و یکصد دوز واکســن کرونا تزریق شــده اســت،
افــزود :بــه دلیــل نقــش مهــم واکسیناســیون در افزایش
ایمنــی عمومــی در برابــر ایــن اپیدمــی ،بــا تــاش مجموعه

سالمت فارس ،تعداد و ساعات کاری مراکز تزریق واکسن
در شــیراز و شهرســتان های اســتان افزایش قابل توجهی
یافتــه اســت و بــه صــورت روزانــه شــاهد ثمربخشــی ایــن
تالش ها هستیم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا اعــام آمادگــی

بــه بیــان دیگــر ،برخــی اقتصاددانــان تورم
را یــک پدیــده پولــی بــه حســاب مــی آورند
و افزایــش آن را مســبب اختــال در
سیاست های پولی کشور می دانند.
به گفته بســیاری از کارشناسان اقتصادی
ایــران ،مهــم تریــن علــت ایجــاد تــورم در
چند دهه اخیر ،کســری بودجــه و افزایش
نقدینگی برای جبران های جزئی آن است.
همچنیــن افزایــش ســاختاری و روزافزون
هزینــه هــای دولــت ،نــه تنهــا از میــزان
اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی کــم
نکــرده ،بلکه مقــدار آن همچنــان در حال
افزایش است.
الزم بــه توجه اســت که افزایــش نقدینگی
رخــدادی منفی نیســت .تنها زمانــی اثرات
مخــرب از خــود برجــای مــی گــذارد ،کــه
پشــتوانه افزایــش آن ،تولیــد نباشــد .یــا
بــه عبــارت دیگــر نقدینگــی جدیــد ،صــرف
ســرمایه گــذاری بــرای افزایــش تولیــد و
فعالیــت هــای مولــد در اقتصــاد نشــود.
در ایــن حالــت اعتبــارات و مســکوکات به
ســمت فعالیت های سفته بازانه هدایت
خواهند شد و تورم به بار می آورند.

نقدینگــی اضافــه شــود ،مــی گویــد :ایــن
حجم نقدینگی باید به سمت تولید سوق
داده شــده تــا متناســب با رشــد نقدینگی
اشتغال و درآمد مردم رونق گیرد.
وی خاطــر نشــان مــی کنــد :نقدینگــی کــه
هــر روز به ســمت یک بازار مــی رود ،انتظار
مــی رود؛ بایــد در جهــت تســهیل فضــای
کســب و کار و هدایت نقدینگی به سمت
تولید اقدام شــود وگرنه هر روز یک بازار با
افــت و خیزهای غیــر طبیعی بخــش قابل
توجهــی از نقدینکــی هــا را به ســمت خود
می کشاند.
نماینــده مردم شــیراز در مجلس شــورای
اســامی بــا عنــوان اینکــه شــرکتهای
دانــش بنیــان ظرفیتــی مهــم در بخــش
تولیــد بــه شــمار میرونــد ،بیــان مــی کند:
بهرهگیــری از تــوان و ظرفیت شــرکتهای
دانش بنیــان و اهتمام برای به روزرســانی
یهــای موجــود بــه ویــژه واحدهــای
فناور 

تولیــدی بــا بهــرهوری پاییــن در صنایــع
کشور از جمله دیگر الزامات بخش تولید
است.
قــادری همچنیــن بــر ضــرورت تســهیل
صــدور مجوزهای کســب و کار بــه ویژه در
بخش سرمایهگذاری با هدف روان سازی،
ســرعت بخشــی و شــفافیت و توجــه بــه
اســتفاده از ظرفیــت فنــاوری در زمینــه
تولیــد و تأمیــن خدمــات و توجــه و تمرکــز
مقولــه اقتصــاد هوشــمند را مــورد تأکیــد
قرار داد.
وی خاطر نشان می کند :توسعه و تکمیل
درگاهها و ســامانههای الکترونیکی صدور
مجوزهــای کســب و کار و ســرمایهگذاری،
تقویــت شــفافیت و ســرعت انجــام
کارهــا بــا همــکاری مؤثرتــر و مســئوالنهتر
دســتگاههای متولی این امور و به عنوان
متولیــان پایــش فضــای کســب و کار در
کشور ضروری است.

بستری  ۳۰۹بیمار جدید مشکوک یا مبتال به کرونا  در بیمارستانهای استان طی  ۲۴ساعت

معــاون تربیــت بدنــی وســامت آمــوزش و پــرورش
فارس از اعالم نتایج و کسب مقام برتر دانش آموزان،
فرهنگیــان و اولیــا دانــش آمــوزان فــارس در اولیــن
جشــنواره کشــوری کنتــرل وزن وچاقی دانــش آموزان
(کوچ) خبر داد.
احمدعلــی قهرمانــی گفــت :ایجــاد تنــوع در فرصــت
هــای تربیتــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای دانــش
آمــوزان و همینطــور طراحــی و تدویــن برنامــه تعلیــم
و تربیــت انعطــاف پذیــر و متناســب بــا ویژگــی هــای
شــخصیتی و محیطی دانش آموزان جهت شــکوفایی
استعدادهای خاص و افزایش کارآمدی دانش آموزان
امری ضروری می باشد.
معــاون تربیــت بدنــی و ســامت آمــوزش و پــرورش
فــارس گفــت :هرچنــد علــم ،توســعه و پیشــرفت نیاز
اولیه بشــر امروزی اســت ولی باید دانست که علم به

هزار و  ۴۴۸نفر اعالم کرد.
حســینی در ادامــه از بهبــودی  ۳۷۶هــزار و ۵۷۲
نفــر از ابتدای شــیوع بیمــاری تاکنون خبــر داد که از
بیمارســتان هــا ترخیص شــده و یــا از ایزوله خانگی
خارج شده اند.
او بــا بیــان اینکــه تا کنــون ،یــک میلیــون و  ۶۰۳هزار
و  ۳۶دز نوبــت اول و  ۷۰۳هــزار و  ۳۳۵دز نوبــت
دوم واکســن علیــه کرونــا در مراکز واکسیناســیون
بــه مردم اســتان فــارس تزریق شــده اســت ،افزود:
همچنیــن بــا  ۱۲۲هزار و  ۱۰۰دز واکســن تزریق شــده

طی یک روز ،مجموع تعداد دز تزریق شــده واکسن
کرونــا تاکنــون در فــارس بــه  ۲میلیــون و  ۳۰۶هزار و
 ۳۷۱دز رســید .ایــن مقــام مســئول در دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز بــا اشــاره به رونــد نزولــی آمار
جانباختگان کرونا در اســتان فارس و بهبود نسبی
شــرایط ایــن بیمــاری در مــوج پنجــم ،توجــه بــه دو
نکتــه را حایــز اهمیــت دانســت و یادآور شــد :برای
پیشــگیری از اوج گیــری مجــدد این اپیدمــی باید از
ســاده انگاری پرهیز شود و رعایت شیوه نامه های
بهداشتی و پیشگیرانه را با جدیت دنبال کنیم.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزشوپرورش فارس مطرح کرد:

درخشش دانشآموزان و فرهنگیان فارس در اولین جشنواره کشوری پروژه کنترل وزن و چاقی (کوچ)
خودی خود ،ضامن حل مســائل و مشکالت آیندهای
که ما با آنها مواجه خواهیم شد نیست،
قهرمانی گفت :اولین دوره جشــنواره کشــوری کنترل
وزن و چاقــی دانــش آمــوزان (کوچ) به میزبانی اســتان
ســمنان در اســفند مــاه ســال  1399در محورهــای
فعالیــت بدنــی بــا هــدف کنتــرل وزن ،عــوارض و
پیامدهای چاقی ،ســبک زندگی فعال و ســالم ،تغذیه
ســالم و هدفمند ،پیشــگیری از چاقی و مدیریت وزن
ویــژه دانــش آمــوزان ،والدیــن و همــکاران فرهنگــی
برگزار شد.
وی با بیان اینکه فیلم داســتانی ،عکس ،پویا نمایی،
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نقاشــی ،دلنوشــته(تجربه گردانــی) ،ایــده پــردازی و
خالقیــت ،کاریکاتــور ،نــرم افــزار و پوســتر آموزشــی از
محور های این جشنواره بود ،افزود :در این جشنواره
تعــداد  625اثــر از ســوی جامعــه هــدف بــه دبیرخانــه
استان ارسل شد و پس از بررسی و داوری آثار  182اثر
به دبیرخانه کشــوری (استان سمنان) ارسال گردید و
نتایج و نفرات برتر بخش های مختلف در ســه بخش
دانــش آمــوزان ،همــکاران فرهنگــی و والدیــن اعــام
گردید.
معــاون تربیــت بدنــی و ســامت آمــوزش و پــرورش
فارس گفت :در این جشــنواره دانش آموز آیدا راســخ

یادداشت

سبز محالت

بیش از  ۲میلیون و  ۳۰۶هزار دوز واکسن کرونا در فارس تزریق شد

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و
خدمات بهداشــتی درمانی شــیراز ،آخرین وضعیت
کرونــا در اســتان فــارس را از ابتــدای شــیوع تــا

استان

ایجاد کوچههای

یکــی از اقدامــات مهم در راســتای هدایت
نقدینگــی ،ســرمایه گــذاری روی صنایــع
مختلــف ســودده و همچنیــن بهبــود
زیرســاخت بــرای تولیــد کاالهــای صادراتی
می باشد.
عضو کمیســیون «برنامه ،بودجه مجلس
و نماینــده مردم شــیراز می گویــد  :برخی از
سیاست های غلط طی چند سال گذشته
مزید بر علت شــد تا رونــد حجم نقدینگی
کشــور روبــه افزایــش باشــد و همینطــور
نقدینگی تولید شود.
دکتــر جعفــر قــادری در گفتگ وبــا «تماشــا»
اظهــار مــی کنــد :افزایش نقدینگــی و عدم
بازگشــایی راه و مســیری بــرای هدایــت
نقدینگــی بــه ســمت تولیــد ،مشــکالت را
دوچندان کرده اســت و باید در این زمینه
بابد راهکارهای عملی را مدنظر قرار گرفته
شود.
قادری تأکید می کند :نقدینگی کشور باید
به سمت پروژه های تازه و اتمام طرح های
نیمه تمام به کار گرفته شود.
وی بــا عنوان اینکــه برآورد می شــود روزی
 ۱۴۰۰الــی  ۱۵۰۰میلیــارد تومــان بــه حجــم

ســلیمانی تاکنــون ۱۷۲ ،هــزار و  ۹۶۴مــورد تســت
ســریع انجام شــده که از این تعداد  ۳۷هزار و ۷۳۹
بیمار مثبت شناســایی شــده و در مجموع از ابتدا
تاکنون ۴۲۷ ،هزار و  ۵۳۶بیمار مبتال به کووید  ۱۹در
استان فارس شناسایی شده است.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز
بــا ابــراز تاســف از جــان باختــن  ۱۶هم اســتانی دیگر
در اثــر ابتــا بــه این بیمــاری از ظهر یکشــنبه تا ظهر
دوشــنبه ،مجموع جانباختگان ناشی از کووید  ۱۹از
ابتدای شیوع بیماری تا بیست و دوم شهریور را ۶
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مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

دوشنبه بیست و دوم شهریور  ،۱۴۰۰اعالم کرد.
ســید روح ا ...حســینی ،از بســتری  ۳۰۹بیمار جدید
مبتــا یــا مشــکوک بــه کرونــا در بیمارســتان هــای
اســتان خبــر داد و گفــت :هــم اکنــون ســه هــزار
و  ۱۲بیمــار مثبــت و مشــکوک دارای عالیــم در
بیمارســتان های استان بســتری هستند که از این
تعداد ۳۱۲ ،بیمار به دلیل وخامت شــرایط جســمی
در بخــش هــای  ،ICUمراقبــت هــای ویــژه درمانــی
دریافت می کنند.
همچنیــن از ابتــدای آغــاز طــرح شــهیدحاج قاســم

2021SEP 14

پژواک

ضرورت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در بخش سرمایهگذاری
زهرا مطهری -تماشا
حجم نقدینگی در ســال گذشــته در حالی
بدلیــل بــی تدبیــری رکــورد  ۵۰ســال اخیــر
را شکســت کــه بــه دالیلــی ،عامــل مهــم
تشــدید تورم و کوچک شــدن سفره مردم
اســت و مدیریت آن باید دستور کار مهم
دولت سیزدهم باشد.
یکــی از مهم ترین معیارهــای اندازهگیری
حجــم یــک اقتصــاد بــرای سیاســتگذاری
اقتصــادی ،نقدینگــی موجــود در کشــور
است .این مفهوم که به معنای کل حجم
اســکناس هــا و اعتبــارات افــراد در نــزد
بانــک ها می باشــد ،از گذشــته تــا کنون با
رشــد نامتعــارف خود ،شــرایط نابســامانی
بــرای راهبــری قطــار اقتصــاد ایــران بوجود
آورد.
نقدینگــی در یــک کشــور ،غالبــا توســط
بانکهــا خلــق می شــود و با نســبتی از پایه
پولی انتشــار مــی یابد .به عبارتــی بانک ها
در ازای اعطــای تســهیالت بــه مــردم یــا
بــه شــرکتها و نهادهــا ،تعهداتــی بوجــود
مــی آورنــد کــه بــرای تحقــق آن ،بایــد پــول
جدیــد خلــق کننــد .پــول جدیــد امــا نــه به

اخبار

کامــل مجموعــه ســامت بــرای تزریــق گســترده واکســن
کرونــا ،از تیــم واکسیناســیون دانشــگاه و همــکاری
ســازمان هــای حمایــت گــر نظیــر مجموعــه هــای نظامی و
انتظامــی و ســپاه فجــر فــارس در ایــن اقــدام ملــی تقدیــر
کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس مطرح کرد:

صورت اســکناس بلکه در قالب اعتبارات
و تســهیالت مختلــف بــه افــراد واگــذار
می شود و از آنجا که بانک مرکزی ،تاکنون
نظــارت مؤثری بــر بانک ها نداشــته ،خلق
پــول در بانــک هــا رشــد شــتابانی گرفتــه
است.
عــاوه بــر ایــن ،براســاس قانــون رســمی
کشــور ،بانــک مرکــزی یــک نهــاد مســتقل
نبــوده و زیرنظــر دولــت فعالیت مــی کند.
ایــن مســئله موجــب میشــود تــا بانــک
مرکــزی به یک منبع تأمیــن مالی قدرتمند
و امــن برای مصــارف دولتی تبدیل شــود.
این اتفاقات ســبب شده تا حجم عظیمی
از اعتبــارات و مســکوکات در اقتصــاد ،بــه
پــروژه هــای غیربهینــه تخصیص یابــد و یا
صرف پرداخت هزینــه های معوقه دولت
شود.
حجــم نقدینگی به تنهایــی معنای خاصی
به همراه نمی آورد ،مگر آنکه در کنار دیگر
شاخص های اقتصادی آن را بررسی کنیم.
یکی از شــاخص هایی که ارتباط مســتقیم
بــا این متغیر پولی اقتصــاد دارد ،نرخ تورم
است.

  سهشنبه
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از آموزشــگاه پژمان ناحیه  2شیراز در بخش نرم افزار،
ثمیــن عالــم گیر از آموزشــگاه هنــر و اندیشــه ناحیه 1
شــیراز در بخــش پویانمایــی و آیــدا صــادق زاده مقــام
از آموزشــگاه فرازنــگان ناحیه  2شــیراز حایــز مقام برتر
کشوری شدند.
قهرمانــی افــزود :دانــش آمــوزان آمنــه مــروت از
آموزشــگاه امــام علــی (ع) ناحیــه  1شــیراز در بخــش
ایــده پردازی ،رادمهرچهره گشــا از آموزشــگاه یاســین
ناحیــه  1شــیراز در بخــش فیلــم کوتاه داســتانی و علی
مرشــدی از آموزشگاه شهید صالحی ناحیه  1شیراز در
بخش طراحی پوستر حایز مقام برتر کشوری شدند.

وی ادامــه داد :در بخــش فرهنگیــان نیــز ســمانه
قائدیان و ساره رضایی در بخش فیلم داستانی کوتاه
و نوشــین طیبــی در بخــش طراحــی پوســتر از ناحیــه 1
شــیراز ،فاطمه کاوه از آموزشگاه شهدای غواص فسا
در بخش فیلم داســتانی و فرزانه کریمی از آموزشــگاه
فرزانــگان فســا در بخــش ایــده پــردازی حایــز مقــام
برتــر کشــوری شــدند .معــاون تربیت بدنی و ســامت
آمــوزش و پرورش فارس گفــت :در بخش والدین نیز
شــهرام لطفی از ناحیه  1شــیراز در رشته ایده پردازی و
فاطمه ایزدی از پاســارگاد در رشــته تجربه گردانی حایز
مقام کشوری شدند.

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
در منطقــه دو شــهرداری شــیراز و در بولــوار مــأذون
قشــقایی بــه همــت زوجــی جوان(نجاتــی -عربــی)
کوچــه ای بــه نام «کوچه ســبز» ایجاد شــده کــه این دو
بــا هزینــه شــخصی خــود اقــدام بــه ســاماندهی کوچــه
۱۵سوادآموزی در محل ده پیاله شیراز کرده اند.
کوچــه ای کــه در اصــل محــل تهیــه و تولیــد و عرضــه
مبلمــان و تجهیــزات اداری اســت اما با سختکوشــی و
البتــه صبوری ،همراهی و همکاری شــهرداری منطقه ۲
شهرداری تبدیل به محلی زیبا و بانشاط و مجموعه ای
گردشــگری ،تفریحــی شــده و اســتقبال فــراوان
گردشگران داخلی و خارجی را به دنبال داشته است.
چه خوب اســت شــورای شــهر و شــهرداری بــا حمایت
از اینگونــه زوج هــای جوان و عالقه منــد که با کمترین
امکانــات و بهــره مندی از مــواد بازیافتــی و تولید گل و
گیــاه اقــدام بــه ایجــاد فضایــی دل انگیــز و فــرح بخش
بــرای شــهروندان ســاکن در ایــن منطقه محروم شــهر
نمــوده انــد بــرای ایجــاد بیشــتر چنین مجموعــه هایی
در دیگر مناطق شــهرداری نیز پای کار بیایند و با اندک
حمایت ها ،شــیراز را به شهر کوچه های سبز در عرصه
ملی و بین المللی تبدیل نمایند.
بــه عنــوان نمونــه در منطقــه  ۹شــهرداری ،کوچــه پس
کوچــه هــای سرســبز و پردرخــت ،خلــوت شــهرک
جماران(ضلــع جنوبــی کارخانــه ســیمان) مــی توانــد
الگــوی خوبــی بــرای ایجــاد کوچــه هــای ســبز و پــر
طــراوت شــهری در ایــن منطقــه مطــرح باشــد و همــه
ســاله مــورد بازدیــد جمــع کثیــری از هموطنــان عزیــز و
شــیرازی هــای باصفــا قرار گیــرد .تعدد کوچه های ســبز
شــیراز عــاوه بــر آنکــه ســیما و منظــر شــهری دیــار گل
و بلبــل را در انظــار و در دیــدگان غریبــه و آشــناخوش
جلــوه مــی دهنــد و موجبــات کار آفرینــی نســل جــوان
و عالقــه منــد بــه شــهر و دیارشــان را افزایــش مــی
دهــد .همچنیــن در محلــه ســعدی و کوچــه هــای
فرعی بولوار چمران،خیابان قصردشت ،همت شمالی،
همت جنوبی ،ســتارخان ،ارم ،ابیوردی ،صنایع ،پشــت
ملــه (نیایش)و ،...بافت قدیم شــهر به ویژه در منطقه
فرهنگی تاریخی اطراف حرمین شــریف شــیراز می توان
بــه ایجــاد کوچــه هــای ســبز شــیراز پرداخــت و شــادی
و نشــاط شــهروندان را همــراه بــا بازگشــت پرنــدگان و
پروانه هابه شهر زیبای شیراز برگرداند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس:

انتخابات پنجمین دوره هیأت
مدیره و بازرسان سازمان نظام
کاردانی ساختمان فارس برگزار
میشود

مدیرکل ثبت اسناد و امالک فارس:

استقرار  19واحد تابعه ثبتی این اداره کل در مکانهای استیجاری از مشکالت عمده ثبت فارس محسوب میگردد
مدیرکل ثبت فارس از پروژه ســاختمانی اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد بازدید نمود.
در ایــن بازدید مدیرکل ثبت اســناد و امالک فارس
خاطــر نشــان ســاخت :اســتقرار  19واحــد تابعــه
ثبتــی ایــن اداره کل در مــکان هــای اســتیجاری
و عــدم تملــک ســاختمان جهــت ایــن ادارات از
مشــکالت عمــده ثبــت فارس محســوب مــی گردد
و ابــراز امیــدواری نمود بــا برنامه ریــزی های صورت

پذیرفته و تخصیص بهینه اعتبارات عمرانی شاهد
بهــره منــدی ادارات ثبتــی اســتان از مــکان هــای
مطلوب در مســیر خدمات رســانی بهینه به جامعه
باشیم.
ســید مهــدی هاشــمی مدیــرکل ثبــت این اســتان
بــه همــراه معــاون برنامــه ریــزی و کارشــناس امــور
ســاختمان ایــن اداره کل بــا حضــور در شهرســتان
پاسارگاد و بازدید از اداره ثبت این شهرستان روند

از کارمند نمونه سال  ۹۹آبفا شیراز تقدیر شد

کارمنــد نمونــه شــرکت آبفــا شــیراز از ســوی معــاون توســعه مدیریــت و منابــع
استانداری فارس تجلیل شد.
به گزارش مهر ،از سوی عبدالرضا قاسم پور با حضور با اهدای لوح تقدیر از تالش
ارزشــمند و نقــش مؤثر مینا جمشــیدی بــه عنــوان کارمند نمونه دســتگاهی این
شرکت در سال  ۹۹تجلیل کرد.
در همین راستا طی آئینی که در سالن زنده یاد نمازی شرکت آب و فاضالب شیراز
انجــام شــد ،رئیــس هیأتمدیــره و مدیرعامــل آبفــا شــیراز با اشــاره بــه تالشهای
شبانه روزی کارکنان این شرکت برای رفع مشکالت برای گذر از تابستان گذشته،
گفت :اقداماتی که در راســتای تأمین آب از طریق تجهیز چاه برای گذر از تابســتان
گرم سال گذشته صورت گرفت نیازمند عزمی راسخ ،پشتکار و پیگیری مداوم بود.
بهمن بهروزی تصریح کرد :در همه حوزهها شــرکت آب و فاضالب شــیراز نیروهای
توانمند و کارآمد دارد که از میان همه منتخبین یک نفر برگزیده میشود.
در ادامــه مینــا جمشــیدی نیز موفقیت خــود را حاصل تالش گروهــی همکارانش
دانســت و گفت :همه کارکنان آبفا شــیراز نمونه هستند و کسب این عنوان برای
بنده افتخار بزرگی است.
وی با قدردانی از مدیرعامل و معاون حوزه آب ،انتخاب خود را مرهون حمایتهای
همه جانبه مدیر عامل و معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا شیراز اعالم کرد.
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احــداث پــروژه ســاختمان جدیــد ایــن اداره را مــورد
بازبینی قرار دادند.
بازدیــد کننــدگان ضمن حضور در محــل و در دیدار
با پیمانکار پروژه فوق الذکر بر تسریع در اجرای آن
تأکید نمودند.
در همیــن ارتبــاط مدیرکل ثبت اســتان با اشــاره به
اقدامات صورت پذیرفته در راســتای حل معضالت
ســاختمانی ادارات تابعــه ایــن اداره کل اعتبــارات

تخصیــص یافتــه در ایــن راســتا را ضامــن نیــل بــه
اهــداف مطلــوب در ارائــه خدمــات به مردم شــریف
فارس ،پیشــبرد بهینه مصوبات ســازمانی و تکریم
مراجعین عنوان داشت.
وی ســرعت بخشــی بــه مراحل ســاخت ایــن پروژه
را گامــی ارزشــمند در حــل معضــل ســاختمان اداره
ثبت اسناد و امالک پاسارگاد برشمرد و از پیمانکار
شرکت ساختمانی طرف قرارداد خواست تا نسبت

مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس خبر داد:

اختصاص  ۳میلیارد ریال توسط خانواده کارمند فقید
جمعیت هالل احمر فارس جهت خرید ساختمان هالل
احمر شهرستان پاسارگاد

مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر فــارس از اختصــاص  ۳میلیــارد ریــال توســط
خانــواده نجاتگــر و کارمنــد فقیــد ایــن اســتان جهت خرید ســاختمان هــال احمر
شهرســتان پاســارگاد خبــر داد .بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر
اســتان فارس ،حسین درویشــی گفت :با پیگیری های بعمل آمده و با هماهنگی
مسئولین شهرستان از جمله فرماندار ،امام جمعه ،فرماندهان نظامی و انتظامی
و بــا حضــور در جمع خانواده نجاتگر فقید مرحوم داریــوش تمدن مبلغ  ۳میلیارد
ریال جهت خرید ســاختمان هالل احمر شهرســتان پاسارگاد از سوی این عزیزان
اختصاص داده شــد .درویشــی با گرامیداشــت یاد و خاطره این نجاتگر و با تجلیل
از نیت خیر خانواده مرحوم داریوش تمدن بیان داشــت :این اقدام خیر خواهانه
به عنوان یک اثر ماندگار در شهرستان و استان خواهد ماند و بواسطه این اقدام
یاد خاطره مرحوم داریوش تمدن زنده خواهد ماند.
بــر اســاس این گــزارش؛ معــاون داوطلبان جمعیت هــال احمر فارس روز شــنبه
هفته جاری به نمایندگی از مدیر عامل جمعیت استان ،با حضور در منزل مرحوم
تمدن ،باخانواده ایشان در این خصوص صحبت کرد.
دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

به انجام مراحل ساخت و تکمیل آن در موعد مقرر
اقدامات الزم صورت پذیرد.
قابــل ذکــر اســت؛ پــروژه ســاخت ســاختمان اداره
ثبت اســناد و امالک شهرستان پاسارگاد در زمینی
به مســاحت  1هزار و  12متر مربع و با  600متر زیربنا
در دو طبقه از محل اعتبارات عمرانی سازمان ثبت
اســناد و امــاک کشــور تأمیــن اعتبــار گردیــده و در
حال اجرا می باشد.

مدیرکل بهزیستی فارس ۳۰ :هزار نفر در فارس متقاضی بهرهمندی از
مستمری بهزیستی هستند

مدیرکل بهزیســتی فارس با اعالم اینکه مســتمری مددجویان در نوبت استان حداکثر تا یک ماه
آینده برقرار میشود ،گفت :اطالعات  ۳۰هزار مددجوی پشت نوبت دریافت مستمری در سامانه
ارمغــان بهزیســتی ثبــت شــده اســت .روابــط عمومــی و اطــاع رســانی اداره کل بهزیســتی فارس
دوشنبه در مطلب ارسالی خود از قول سید محمد صادق کشفینژاد ،افزود:این افراد تا یک ماه
آینده با تأمین اعتبار در چرخه مستمری بگیران قرار می گیرند.
مدیــرکل بهزیســتی فــارس ادامه داد :اولویت برقراری مســتمری با زنان سرپرســت خانوار و افراد
دارای معلولیت سرپرست خانوار و با معلولیت شدید و متوسط است.
کشــفینژاد بیــان کــرد :در حال حاضر در بهزیســتی فارس  ۸۰هزار نفر مســتمری بگیــر داریم که از
حداقــل  ۳۲۰۰۰۰تومــان تــا حداکثر یــک میلیــون و  ۱۰۰هزار تومان بر اســاس بعد خانوار مســتمری
دریافت می کنند و مددجویان جسمی حرکتی بیشترین فراوانی را در افراد مستمری بگیر دارند.
مدیــرکل بهزیســتی فــارس یادآور شــد :در راســتای بهبود معیشــت مددجویان طــرح افزایش ۷۰
درصدی مستمری مددجویان در سال  ۱۴۰۰اجرایی شد.
کشــفی نژاد همچنین اظهار داشــت :بازتوانی مددجویان ،خودکفایی و درآمدزایی ایشان اولویت
بهزیســتی اســت و مســتمری افــرادی کــه پــس از دریافــت وام کمبهــره و حمایت بهزیســتی با راه
اندازی حرفه دارای درآمد و مســتقل می شــوند پس از مدتی قطع می شــود که البته این به معنی
قطع کامل خدمات رسانی به آنها نیست.

دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

صفحهآرا :فرزانه فریدونی

مدیــرکل راه و شهرســازی فــارس گفــت :انتخابــات
پنجمیــن دوره هیئت مدیره و بازرســان ســازمان نظام
کاردانی ساختمان فارس روز پنجشنبه  25شهریورماه
بــه صــورت الکترونیکــی و آنالیــن همزمــان بــا سراســر
کشور برگزار می شود.
مهنــدس جعفــر زاهــدی مدیــرکل راه و شهرســازی
فارس افزود :به منظور حفظ و ســامت رای دهندگان
و رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی ایــن انتخابات به
صــورت آنالیــن و الکترونیکی برگزار می شــود و اعضای
ســازمان نظــام کاردانــی ســاختمان مــی تواننــد در ایــن
انتخابات شرکت نمایند.
وی اضافــه کــرد :از بیــن کاندیدهــای تاییــد صالحیــت
شــده و اعالم شده 9 ،عضو اصلی و  5عضو علی البدل
و از بیــن کاندیدهای بازرســی  2عضــو اصلی و یک عضو
علی البدل انتخاب خواهند شد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس از کلیه اعضای سازمان
جهت برگزاری هرچه باشــکوه تر ایــن انتخابات دعوت
کــرد که در ایــن انتخابات شــرکت نماینــد و نمایندگان
خود را برای مدت  3سال انتخاب نمایند.
عکاس :حجت رحیمی

