
روزنامه صبح ایران

* دوشنبه * 23 آبان 1401* 19 ربیع الثانی 2022NOV 14 *1444 * سال چهاردهم * شماره 2795تک شماره: 10000 تومان www. Tamashanewspaper. ir

 

9

مدیر گروه رسانه فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان فارس خبر داد:

دعوت »دکه 
رسانه ای فارس« از 

اهالی رسانه ها 
3

در جلسه  بررسی آخرین وضعیت پروژه های 

عمرانی شهرداری صورت گرفت؛

تأکید شهردار شیراز 
بر نصب روزشمار در 

پروژه های عمرانی 

بدینوسیلهازعموممردمجهتبازدیدازنمایشگاههایفوقدعوتبهعملمیآید.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع سرمایشی، گرمایشی و 

تأسیسات ساختمان به همراه هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
آشپزخانه، سونا، حمام، جکوزی و استخر و پانزدهمین نمایشگاه 

بین المللی کاشی و سرامیک و چینی آالت بهداشتی 

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی فارس 

برگزار می کند

زمان: 24 الی 27 آبان ماه 1401 ساعت بازدید: 16 الی 21 

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت www.farsfair.ir الزامی است. 

جهت دریافت نوبت بازدید رایگان به آدرس www.farsfair.ir مراجعه نمایید.
071-36200047 : 44-36200040-071            نمابر مکان: شیراز - شهرک گلستان- بولوار دهخدا - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارستلفن: 

وبسایت:
www.farsfair.ir 

رئیس کمیته هوشمند ســازی شــورای اســالمی شهر 
شــیراز گفت: خدمات سامانه ســرو برای شهروندان 
بــه  اقــدام  غیرحضــوری  به صــورت  تــا  شــده  فراهــم 

پرداخت عوارض خود کنند.
 ، شــیراز شــهرداری  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
الکترونیکــی  پرداخــت  امــکان  از  نصیــری  مهــدی 
خبــر  ســرو  ســامانه  بــا  شــهرداری  نوســازی   عــوارض 

داد.
 رئیس کمیته هوشمند ســازی شــورای اسالمی شهر 
شــیراز به تشــریح این موضوع پرداخت و اظهار کرد: 
خدمــات ســامانه ســرو در راســتای توســعه خدمات 
بــه شــهروندان، جلوگیــری از اتــالف وقــت، کاهــش 
در  تســریع  و  تســهیل  و  شــهری  درون  ســفرهای 
پرداخت عوارض نوسازی شهرداری برای شهروندان 
فراهــم شــده تــا بــه صــورت غیــر حضــوری اقــدام بــه 

پرداخت عوارض خود کنند.
بــرای  را  امکانــی  ســامانه،  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  او    

شــهروندان فراهــم می کنــد کــه عــوارض خــود را بــه 
صــورت نقــدی و در صــورت موافقــت شــهرداری بــه 
صــورت اقســاط پرداخــت کننــد، گفــت: شــهروندان 
می توانند با وارد شدن در سامانه و ثبت کد نوسازی 

از میزان بدهی خود اطالع یابند.
 نصیــری بــا تاکیــد بر تــالش بــرای تســریع در خدمات 
آینــده  در  کــرد:  بیــان  ســرو،  ســامانه  در  شــده  ارائــه 
خواهــد  اضافــه  ســامانه  بــه  دیگــری   خدمــات 

شد.
 عضــو هیــأت رئیســه شــورا ی اســالمی شــهر شــیراز 
تصریــح کرد: امــکان پرداخت الکترونیکی با ســامانه 
ســرو پرداخــت بــه موقع عوارض توســط شــهروندان 
را بیشــتر می کنــد و ایــن مدیریت شــهری را در اجرای 
پروژه هــای شــهری در بخش هــای مختلــف بیــش از 
گذشته یاری می کند که کمکی شایانی برای گسترش 
فراهــم  شــهر  رونــق  همچنیــن  و  آبادانــی  و  توســعه 

می کند.

با حضور مدیران ارشــد شــرکت آب منطقه ای و اداره 
پــرورش اســتان فــارس، تفاهمنامــه   آمــوزش و  کل 

»گسترش سوادآبی«، امضا و مبادله شد.
مدیــران  حضــور  بــا  آیینــی  طــی  و  آبــان   ۲۲ یکشــنبه 
آب  و  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  کارشناســان  و 
منطقــه ای اســتان فــارس، تفاهم نامــه ای بــا عنــوان 
گســترش ســوادآبی و با هــدف همکاری مشــترک در 
ح دانــاب و پشــتیبانی از کتــاب انســان و محیــط  طــر

زیست امضا و مبادله شد.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای فــارس در ایــن 
نشســت گفــت: ایــن شــرکت اجــرای ۱۵ پــروژه را بــا 
هــدف تعــادل بخشــی و ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و 
بــه  و  غیرمجــاز  چاه هــای  انســداد  شــامل  مصــارف، 

کارگیری گروه های گشــت و بازرسی و تجهیز چاه های 
کشــاورزی به کنتورهای هوشــمند و... را اجرایی کرده 

است.
کنــار  در  کــرد:  خاطرنشــان  بــدری   ســیاوش 
ســازی  فرهنــگ  بخشــی،  تعــادل  ح  طــر هــای  پــروژه 
عنــوان  بــه  آب  مصــرف  ســازی  بهینــه  آمــوزش  و 
راهــکار  بهتریــن  و  زیربنایــی  پروژه هــای  از  یکــی 
 مدیریــت مصــرف، مدنظر قــرار گرفته و اجرایی شــده 

است.
بدری با اشــاره به اهمیت اجرای اقدامات فرهنگی در 
ح داناب  مقاطــع مختلــف تحصیلــی، گفت: اجرای طــر
اقدامــی بســیار  آبــی در مــدارس  گســترش ســواد  و 
تأثیرگــذار در فرهنگســازی و نهادینــه کــردن فرهنگ 

مدیریت مصرف بهینه به شمار می رود.
نیــز  فــارس  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
آمــوزان را دشــوار امــا بســیار  بــرای دانــش  فعالیــت 
اثرگــذار دانســت و بــر لــزوم و اهمیــت فرهنگســازی 
تأکیــد  آب،  و  انــرژی  بهینــه  مصــرف  زمینــه   در 

کرد.
بــا  و  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  عســکری  محمدخلیــل 
آبــی، فعالیــت در زمینــه  توجــه بــه وضعیــت منابــع 
الزم  آب  مصــرف  بهینه ســازی  و  مصــرف  مدیریــت 
اســت، امــکان اجــرای فعالیت هــای فرهنگــی مرتبــط 
بــا ایــن مبحــث در مقاطــع مختلف تحصیلــی به ویژه 
مغتنــم  و  فراهــم  را  مهدکــودک  و  دبســتانی   پیــش 

دانست.

: رئیس کمیته هوشمندسازی شورای اسالمی شهر شیراز

پرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی شهرداری شیراز با 
سامانه سرو امکان پذیر شد

تبادل تفاهم نامه همکاری گسترش سواد آبی در فارس

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز عنوان کرد:

تکمیل رینگ ها بهترین راهکار 
اجرایی برای بهبود گردش ترافیکی 

است

عضو شورای شهر شیراز:

تمامی اقدامات
 فرهنگی بر دوش شهرداری 

شیراز است

انهدام بزرگ ترین 
شبکه بین المللی قاچاق 

مواد مخدر
3

3

3

شهردار منطقه چهار شیراز: 

توسعه زیرساخت های 
شهری به محرومیت زدایی 

می انجامد 

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای شهر تأکید کرد:

آغاز فصلی جدید از کار و 
تالش در شهرداری شیراز

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس:

 سهم بخش گردشگری در اقتصاد 
فارس محقق نشده است 
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جهاد تبیین واجب فوری است
9

نماینده ولی فقیه در فارس در چهارمین همایش گام دومی های جهاد تبیین:

عکاس: حجت رحیمی- تماشا

استاندار فارس
 در جمع نمایندگان

:  کتابفروشی های شیراز

کار احداث
 کتابخانه مرکزی 

شیراز به زودی آغاز 
می شود
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