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خبـر مهر تأیید بازرس قانونی بر صورت های مالی شرکت گاز فارس
عملکرد و صورت های مالی شرکت گاز استان فارس با حضور بازرس 

قانونی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان 
فارس در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که با حضور اعضاء مجمع، 
حسابرس و بازرس قانونی و مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی شرکت 
گاز استان فارس در ساختمان ستاد شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، 
عملکرد و صورت های مالی شرکت گاز فارس ارزیابی و شرکت موفق 

مالی  معاون  اژدری  احمد  جلسه  این  در  شد.  مطلوب  سطح  دریافت  به 
و  اقدامات  از  کامل  و  جامع  گزارش  فارس،  گاز  شرکت  پشتیبانی  و 
به  سال ۱۳۹۸  به  منتهی  مالی  همچنین صورت های  و  عملکرد شرکت 
گاز  شرکت  مدیرعامل  حسینی،  کرد.غالمعباس  ارائه  عمومی  مجمع 
فارس نیز با اشاره به صورت های مالی به تشریح ترازنامه و صورت های 
تحقق  و  شرکت  فعالیت  ادامه  برای  نقد  وجوه  جریان  و  زیان  و  سود 

اهداف و برنامه های شرکت گاز استان، طبق بودجه مصوب پرداخت.

معاون شهردار شیراز خبر داد:

اجرای ۳ میلیون مترمربع آسفالت معابر 
شیراز تا پایان امسال

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 

شهرستان شیراز:
نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت 

بحران ها قابل تقدیر است

توسط اداره کل پشتیبانی امور دام فارس صورت 
می گیرد؛

 خریداری گوشت گوساله برای حمایت 
از تولیدکنندگان فارس

کمک  اول  مرحله  گفت:  استاندارفارس 
استان  این  در  همدلی  و  مواسات  و  مؤمنانه 
به شکل مطلوبی برگزار شد و باید با استفاده 
این  به دست آمده مرحله دوم  از تجربیات 

کمک ها را به نحو احسن برگزار کنیم.
پایگاه  از  نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 

اطالع رسانی استانداری فارس، عنایت
اله رحیمی در جلسه مشارکت های مردمی و 
کمک های مؤمنانه که با حضور دستگاه های 
نهاد  مردم  تشکل های  و  خیرین  مرتبط، 
برگزار شد، اظهار داشت: کسانی که خود را 
شیعه امام علی )ع( می دانند به عنوان پیروان 
آن حضرت باید به سیره ایشان که مصداق 
بارز آن انفاق و نوع دوستی است اقتدا کنند 

و در این مسیر گام بردارند.
استان  در  امید  و  تدبیر  عالی دولت  نماینده 
هم  جان  حفظ  برای  که  این  بیان  با  فارس 
افزود:  اموال گذشت،  و  مال  از  باید  نوعان 
از  هم  و  دینی  تکلیف  هم  موضوعات  این 
آموزه های فرهنگی ما محسوب می شود؛ زیرا 
همواره ایرانیان به عنوان افراد نوع دوست که 
شناخته  می آیند  هم  کمک  به  تنگناها  در 

می شوند.
حمایتی  نهادهای  که  این  به  اشاره  با  وی 
مانند کمیته امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی 
اقدامات  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  و 
خوبی را در مرحله اول کمک های مؤمنانه 
صورت داده اند، گفت: بایستی در ادامه کار، 
همه قرارگاه ها برنامه های خود را به صورت 
مدون ارائه داده و مانندید واحد عمل کنند.

محترم  نماینده  داد:  ادامه  استاندارفارس 
ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز به عنوان 
مذهبی  مقام  عالی ترین  روحانی  نماینده 
و  رهنمودها  فارس  در  کشور  رسمی  و 
همه  و  داد  خواهند  ارائه  را  الزم  ارشادات 

و  مؤمنانه  کمک های  دست اندرکاران 
بهره  راهنمایی ها  این  از  همدلی  و  مواسات 

الزم را خواهند برد.
رحیمی افزود: در مرحله اول کمک مؤمنانه 
وظیفه اجرایی، بیشتر بر عهده سپاه و بسیج 
و  سازماندهی  جمع آوری،  که  گرفت  قرار 
بر  را  نیازمندان  دست  به  کمک ها  رساندن 
از  استفاده  با  می رود  انتظار  و  داشتند  عهده 
برای  است  شده  ایجاد  که  خوبی  شناخت 
به  هدفمند  صورت  به  کمک ها  رساندن 

دست نیازمندان استفاده شود.
استان  در  امید  و  تدبیر  عالی دولت  نماینده 
به  وارده  آسیب های  به  اشاره  با  فارس 
کادرمانی در جریان شیوع کرونا، خواستار 
شد  مؤمنانه  کمک های  در  ایشان  به  توجه 
تنگناهای  علیرغم  دولت  داشت:  اظهار  و 
آسیب  اقشار  به  کرد  تالش  مالی،  فراوان 
و  دهد  ارائه  را  کمک هایی  کرونا  از  دیده 
از سیاست هایی مانند پرداخت بیمه بیکاری، 
ترمیم حقوق و ارائه تسهیالت برای مشاغل 
آسیب دیده در این راستا بهره گرفته است.

وی خواستار تشویق کارکنان دولت، صنایع 
بزرگ و معادن برای ارائه کمک های مالی 
اظهار  و  شد  کرونا  از  دیدگان  آسیب  به 
و  دولت  کارکنان  که  این  علیرغم  داشت: 
مشکالتی  دچار  کرونا  شیوع  از  هم  صنایع 
شده اند اما باید آن ها را تشویق کنیم که در 
داشته  مشارکت  نیازمندان  به  کمک  ارائه 

باشند.
و  ائمه جمعه  این که  بیان  با  استاندارفارس 
جماعات در مرحله اول کمک های مؤمنانه 
مشارکت خیلی خوبی داشتند و در شناسایی 
سایر  و  کمک ها  جمع آوری  نیازمندان، 
انتظار  افزود:  کردند،  همراهی  پشتیبانی ها 
می رود روحانیون در مرحله دوم کمک های 

زیرا  باشند؛  داشته  جدی  ورود  نیز  مؤمنانه 
مناطق  و  محالت  خود  در  بتوانیم  هرچه 
دهیم  پوشش  را  دیدگان  آسیب  نیازهای 

اثرگذارتر است.
رحیمی تصریح کرد: اولویت اول نهادهای 
حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی )ره( 
جامعه  به  رسانی  کمک  باید  بهزیستی  و 
در  و  باشد  خودشان  پوشش  تحت  هدف 
پوشش  تحت  که  افرادی  سایر  بعد  مرحله 

نیستند را باید مورد توجه قرار دهند.
استان  در  امید  و  تدبیر  عالی دولت  نماینده 
مذهبی  مناسبت های  به  اشاره  با  فارس 
سازماندهی  خواستار  جاری،  روزهای  در 
کمک های  قالب  در  کمک ها  و  نذورات 
و  شد  نیازمندان  خانه  در  ارائه  و  مؤمنانه 
موکب ها  ظرفیت  از  باید  همچنین  گفت: 
بهره بگیریم زیرا قبال در مراسم اربعین این 
موکب های کمک های بسیار خوبی داشته اند 
و در جریان کمک های مؤمنانه نیز می توانند 

مؤثر باشند.
و  فرمانداران  که  این  بر  تأکید  با  وی 
با  هماهنگی  جلسه  باید  نیز  بخشداران 
مردم  سازمان های  و  حمایتی  دستگاه های 
شهرداری ها  گفت:  کنند،  برگزار  را  نهاد 
در زمینه رسیدگی به نیازمندان و نظافت و 
ضدعفونی کردن شهر در ایام شیوع کرونا 
کنند  سعی  باید  و  کردند  زیادی  تالش 
نیازمندان مرتبط با ادارات خود را نیز مورد 

توجه جدی قرار دهند.
استاندار فارس با تأکید بر این که فعالیت های 
جمعی و تجمعات در مراکز قرمز و نارنجی 
ممنوع است و صرفًا در مراکز عادی امکان 
گفت:  دارد،  وجود  مراسم ها  برگزاری 
رعایت  با  باید  تجمعی  و  مراسم  هرگونه 
دقیق دستورالعمل ها باید برگزار شود و در 
مناطق قرمز دستورالعمل ها باید تشدید شود.
دستگاه های  که  این  به  اشاره  با  رحیمی 
استفاده  به  الزام کارمندان  بر  اجرایی عالوه 
خدمات  ارائه  از  باید  بهداشتی،  ماسک  از 
از  استفاده  عدم  صورت  در  ارباب رجوع  به 
از  استفاده  گفت:  کنند،  خودداری  ماسک 
و  ابالغ شده  بازار  به  قباًل  بهداشتی  الزامات 
همچنان نیز باید مورد تأکید باشد؛ همچنین 
با توجه به عدم رعایت الزامات بهداشتی در 
برخی پمپ بنزین ها باید این موضوع مورد 

تأکید ویژه قرار گیرد.
استان  در  امید  و  تدبیر  عالی دولت  نماینده 
فارس اظهار داشت: برگزاری کنکور برابر 
دستورات ستاد ملی کرونا با تشدید رعایت 
استان  و  می شود  برگزار  دستورالعمل ها 
این زمینه عملکرد مطلوبی داشته   فارس در 

است.

استاندارفارس:

دفتر پژوهش و آموزش بر اساس نیازهای 
پژوهشی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 
پژوهشگران را به مشارکت در طرح های 

پژوهشی سال ۱۳۹۹ فرا خواند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  عمومی 
استان فارس، دومین فراخوان دوساالنه نهاد 
به منظور حل مسائل پژوهشی کتابخانه های 
عمومی از سوی دفتر پژوهش و آموزش 

نهاد منتشر شد.
حقوقی  شخصیت های  از  فراخوان  این  در 
انجمن های  پژوهشی،  مراکز  )دانشگاه ها، 

و...(  دانش بنیان  شرکت های  علمی، 
دانشوران  و  )پژوهشگران  حقیقی  و 
دانشگاهی و منفرد( در دامنه های موضوعی 
و  اطالعات  علم  تخصصی:  رشته های  و 
رفتاری،  و  اجتماعی  علوم  دانش شناسی، 
علوم  عمومی،  سیاست گذاری  و  حقوق 
اقتصادی، مدیریت و کارآفرینی،  مالی و 
تأسیسات،  شهرسازی،  )عمران،  مهندسی 
اطالعات(،  فناوری  و  رایانه  صنایع، 
محض،  )علوم  فناوری  و  علم  مطالعات 
تاریخ و فلسفه و سیاست گذاری و ترویج 
علم و فناوری(، هنر و معماری دعوت شده 

با  انطباق  در  را  خود  پیشنهاده های  است 
تا  اعالم شده   )RFP( درخواست نامه های 
دهم مهرماه ۱۳۹۹ تنظیم نموده، از طریق 
نهاد  پژوهشی  طرح های  مدیریت  سامانه 

کتابخانه های عمومی کشور ارسال کنند.
بنا براین اطالعیه، انتشار ۱۲ درخواست نامه 
 ۱۱( مرحله  دو  در  فراخوان  این 
 ۲۰ درخواست نامه؛  هشت  مرداد: 
صورت  درخواست نامه(  چهار   مرداد: 

می گیرد.
از آنجا که زمان ثبت طرح های  همچنین 
پژوهشی در سامانه ملّی سمات و دریافت 
شناسه رهگیری و انعقاد قرارداد، محدود و 
پیشنهاده  ارسال  مهلت  است،  تعریف شده 
زمان  آبان،  پنجم  و  شد  نخواهد  تمدید 
خواهد  پیشنهاده ها  داوری  نتایج   اعالم 

بود.
نهاد  کارکنان  است  ذکر  به  الزم 
مجریان  و  کشور  عمومی  کتابخانه های 
طرح های پژوهشی جاری نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور نمی توانند در این فراخوان 
شرکت کنند و مشارکت و تداوم همکاری 
ایشان از طریق )شبکه متخصصان کتابخانه 
عمومی( و فراخوان های آتی امید می رود.

متن کامل فراخوان و فایل درخواست نامه ها 
طرح های  مدیریت  سامانه  طریق  از 
پژوهشی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
قابل   http://rpm.iranpl.ir نشانی  به 

مشاهده و دسترسی است.

از سوی دفتر پژوهش و آموزش صورت گرفت:

 بستری  شدن 120 بیمار بدحال مبتال
 به کروناویروس در بخش های مراقبت 

ویژه مراکز درمانی فارس
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
بدحال  بیمار   ۱۲۰ بستری  از  شیراز، 
مبتال به کروناویروس به دلیل وخامت 
وضعیت جسمی در بخش های مراقبت 
فارس خبر  استان  درمانی  مراکز  ویژه 

داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی 
آخرین  اعالم  با  همتی«  »عبدالرسول 
کروناویروس  به  مربوط  آمارهای 
ابتدای  از  فارس  استان  اظهار کرد: در 
از  بیش  تاکنون،  کروناویروس  شیوع 
۲۱7 هزار نمونه آزمایشگاهی از افراد 
بیمار و عالمت دار تهیه شده است که 
مورد   66۹ و  هزار   ۳۳ تعداد،  این  از 

مثبت شناسایی شده است.
ادامه  دانشگاه  در  مسئول  مقام  این 
دلیل  به  دیگر  نفر   ۱۱ متأسفانه  داد: 
از  را  به کروناویروس جان خود  ابتال 
آمار  حاضر  حال  در  و  دادند  دست 
فارس  در  ویروس  کرونا  جانباختگان 

به 5۲۸ نفر رسیده است.
بهبودیافتگان  آمار  همچنین  او 
بیمارستانی و ایزوله خانگی استان را از 
ابتدای شیوع بیماری تاکنون، ۲۹ هزار 

و 4۲7 نفر اعالم کرد.

 ۸۸7 هم اکنون  داد:  ادامه  همتی 
عالمت  دارای  و  مشکوک  بیمار 
عمومی  بخش های  در  کروناویروس 
تعداد،  این  بر  عالوه  هستند،  بستری 
به  نیز   ۱۹ کووید  به  مبتال  بیمار   ۱۲۰
در  جسمی  وضعیت  وخامت  دلیل 
بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های 

استان بستری هستند.
اینکه کماکان  بیان  با  بهداشت  معاون 
سر  به  قرمز  وضعیت  در  فارس  استان 
می برد، یادآور شد: ۱۹ شهرستان فارس 
در وضعیت قرمز، ۱5 شهرستان زرد و 
دو شهرستان در وضعیت سفید هستند.

خانواده ها  از  برخی  اینکه  بیان  با  او 
آمده  وجود  به  شرایط  دلیل  به 
انجام  از  کروناویروس،  از  ناشی 
امتناع  خود  فرزندان  واکسیناسیون 
بسیاری  عوارض  امر  این  که  می کنند 
دارد،  همراه  به  کودک  سالمت  برای 
مراکز  باشید در  داشته  اطمینان  گفت: 
بهداشتی  پروتکل های  تمامی  بهداشتی 
رعایت می شود و جای نگرانی نیست، 
فرزندان  واکسن  تزریق  بنابراین 
انجام  مشخص  زمان  در  را  خود 
تأخیر  به  هم  روز  یک  حتی  و   دهید 

نیندازید.


