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خبـر هودی،پذیرایپرستارشبمیشود
پس از یک سال و نیم خاموشی هنرهای نمایشی صحنه ای در شیراز، برای نخستین 
پرستار  نمایش  با  پارک آزادی شیراز،  تماشاخانه هودی  در  هنر  این  بار، چراغ 

شب، روشن خواهد شد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  به گزارش 
شدن  بسته  زمینه  کرونا،  بیماری  همه گیری  که  نیم  و  سال  یک  از  اسالمی،پس 
تماشاخانه های هنرهای نمایش فارس را فراهم کرد و هیچ نمایشی برای تماشای 
مردمی در این تماشاخانه ها اجرا نشد، اکنون با افزایش واکسیناسیون از یک سو و 
کاهش بیماری از سوی دیگر، گروه سینما و تئاتر پرسیا با همکاری، هماهنگی و 

تهیه کنندگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بار دیگر هنرهای نمایشی پویایی خود 
با اشاره به تالش ها  را به دست آورده است.سارا زارعی، کارگردان این نمایش 
برای  نیم  و  سال  یک  این  در  پرستاران  ویژه  به  درمان  کادر  که  سختی هایی  و 
درمان بیماران کرونایی کشیده اند، افزود: هنرمندان هنرهای نمایشی، اکنون پس 
از یک سال و نیم، نمایشی را در پاسداشت تالش های پرستاران و کادر درمان به 
روی صحنه می برند.این هنرمند شیرازی بیان داشت: این نمایش، تئاتری در سبک 
رئالیسم جادویی است که در راستای پاسداشت تالش های پرستاران و کادر درمان 

روی صحنه خواهد رفت.

تولیت حرم شاهچراغ )ع( تأکید کرد؛ 

لزوماهتماممسئوالنبهترویج
فرهنگکتابخوانیدرکشور

از  سلیمانی  سپهبد  شهید  بزرگراه  پروژه  گفت:  شیراز  شهردار 
پروژه های حیاتی و اولویت دار شیراز است و تالش می کنیم مباحث 

مالی آن را طبق برنامه ریزی تأمین کنیم.
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شیراز، احسان اصنافی در جلسه بررسی پروژه بزرگراه شهید سپهبد 
سلیمانی که با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز، ناظر، 
پیمانکار و مشاور پروژه برگزار شد، گفت: خط دو مترو و بزرگراه 
شهید سپهبد سلیمانی دو پروژه اولویت دار مجموعه شورا و شهرداری 
هستند بدین دلیل که پس از بهبود وضعیت کرونا و پیش بینی حضور 
مسافران، حجم ترافیک در معابر شیراز افزایش می یابد و بهره برداری 
از این پروژه ها برای باز شدن گره ترافیکی شهر امری اساسی است.
آزادراه  پروژه  تکمیل  برای  دولت  به تالش  اشاره  با  وی همچنین 
پروژه طی  این  از  بهره برداری  به  توجه  با  افزود:  اصفهان   - شیراز 
ماه های آتی، تکمیل بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی برای جابجایی و 

تقسیم بار ترافیک ورودی به شیراز ضروری است.
شهردار شیراز با تأکید بر اینکه خواستار تالش قرارگاه خاتم االنبیاء 
روند  در  تسریع  برای  سلیمانی  شهید  بزرگراه  پیمانکار  عنوان  به 
حیاتی  پروژه  یک  پروژه،  این  کرد:  اضافه  هستیم،  پروژه  تکمیل 
با توجه به شروع  انتظار داریم که پیمانکار آن  برای شهر است و 
کار شورای ششم و مجموعه شهرداری، با پروژه همراهی بیشتری 

داشته باشد.
پروژه  مالی  مسائل  حل  برای  شهرداری  مجموعه  تالش  از  اصنافی 
گفت و ادامه داد: این پروژه جزء اولویت های شهرداری در پرداخت 

مالی است. منابع مالی و تهاتری را برای تکمیل پروژه فراهم می کنیم 
برای  شهر  اسالمی  شورای  به  بستانکاری  اوراق  الیحه  تقدیم  با  و 
پروژه سپهبد سلیمانی میزان پرداخت به پروژه را افزایش می دهیم 
اوراق  با  را  بخشی  و  نقدی  صورت  به  را  مالی  منابع  از  بخشی  و 

بستانکاری تسویه می کنیم.
وی با اشاره به صحبت مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت 
مبنی بر اینکه باید اعتماد عمومی را به جامعه بازگردانیم، افزود: عمل 
به خواسته رهبری وظیفه همه ما است و از پیمانکار پروژه می خواهم 
که با تکمیل بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی و تقدیم آن به شهروندان 

در مسیر عمل به خواسته ایشان قدم بگذاریم.
شهردار شیراز همچنین عنوان کرد: تالش می کنیم سال آینده این 

پروژه به بهره برداری برسد و زیر بار ترافیکی برود.
اسماعیل صالحی، معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز در این 
خوبی  بسیار  پیشرفت  سلیمانی  شهید  بزرگراه  پروژه  گفت:  جلسه 
داشت اما در سال جاری به علت مشکالت مالی از سرعت آن کاسته 
را  پروژه  مخصوص  مالی  رژیم  مشکل،  این  رفع  راستای  در  شد. 
تعریف می کنیم تا پرداخت مالی مستمر به پروژه انجام شود و انتظار 
داریم قرارگاه خاتم االنبیاء به عنوان پیمانکار پروژه نیز روند احداث 

آن را تسریع ببخشد.
وی ادامه داد: شهرداری با انجام تهاتر بخشی از مشکالت مالی پروژه 
را رفع می کند و با تقدیم متمم به شورای اسالمی شهر روند پرداخت 

مالی را سرعت می بخشد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: شهرداری از 
انتظار دارد پیمانکار نیز  یک سو پرداخت مالی را انجام می دهد و 
مختلف  جبهه های  در  را  نیروها  و  ماشین آالت  و  تجهیز  را  پروژه 

مستقر کند تا پروژه با برنامه زمان بندی به بهره برداری برسد.
شیراز،  شهردار  حضور  با  که  جلسه  این  در  گزارش،  این  براساس 
مشاور  و  پیمانکار  ناظر،  شیراز،  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
پروژه بزرگراه شهید سلیمانی در نخستین ساعات کاری شنبه دهم 
مهرماه برگزار شد، نقشه راه آینده این پروژه بررسی و در خصوص 
مباحثی چون تأمین مالی پروژه، جلوگیری از رانش زمین، احداث 

تونل ها و تکمیل قطعات آن بحث شد.

شهردار شیراز عنوان کرد؛  اعالمروزشماردههوقفسال۱۴۰۰
دراستانفارس

تزریقواکسنکرونادرفارسازمرز
سهمیلیونو۴۰۰هزاردوزعبورکرد

مدیر کل راه و شهرسازی فارس؛

 مالیات سنگین در انتظار عدم ثبت اطالعات

و  مالکان  کرد:  تأکید  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ثبت نام وخوداظهاری  مهلت  مهرماه سال جاری  پایان  تا  مستاجران 

در سامانه ملی امالک و اسکان کشور دارند.
و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرسازی، جعفر زاهدی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس به 
پیامدهای مثبت ثبت اطالعات در سامانه ملی امالک و اسکان اشاره 
کرد و گفت: ثبت اطالعات در سامانه مذکور منجر به ایجاد شفافیت 
اطالعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و نهایتا 

تسهیل فرآیند خانه دار شدن تمامی اقشار جامعه خواهد شد.
سامانه  در  اطالعات  ثبت  دیگر  مزایای  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
امالک و اسکان زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم 
گری در بازار مسکن و امکان اجرای سیاست های مطلوب دولت از 

جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه های هدفمند فراهم می شود.
از  را  مسکن  بخش  در  اقتصادی  برنامه ریزی  دقت  افزایش  زاهدی 
دیگر مزایای ثبت اطالعات در سامانه امالک و اسکان عنوان کرد 
یا  فروش  اسکان  و  امالک  سامانه  در  اطالعات  ثبت  با  افزود:  و 
 اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش 

می یابد.
از  دیگری  بخش  در  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ملک  اطالعات  ثبت  از  ناشی  تبعات  و  آثار  به  خود  صحبت های 
برابر  و  ملک  اطالعات  ثبت  اشاره کرد و گفت: در صورت عدم 
برای آن  تلقی می شود و  قانونی، آن واحد مسکونی خالی  الزامات 
ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم 
حساب  مفاصا  اخذ  به  نیاز  که  زمان  هر  همچنین  می شود.  مالیاتی 
مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف 

به پرداخت جرائم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود. همچنین از 
آنها که میزان مالیات مربوطه از شش تا هجده برابر مالیات بر اجاره 
تعیین شده است رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک 

متضرر می گردد.
زاهدی تصریح کرد: به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله 
افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب، فاضالب و ... 
منوط به ثبت اطالعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات براساس 
ثبت  عدم  لذا  شد.  ارائه خواهد  ساکنین  به  درسامانه  مندرج  آدرس 
اطالعات و خوداظهاری در سامانه ممکن است مشکالت عدیده ای 
برایخانوارها )چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد( 

در استفاده از خدمات ایجاد نماید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: از 
دیگر تبعات ناشی از عدم ثبت اطالعات ملک، این است که وزارت 
نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این امالک را در باالترین پلکان 

قیمتی محاسبه نماید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد؛

آمارمراجعهافراددارایعالیم
کروناویروسبهمراکز۱۶ساعتهفارس

همچنانباالست

از  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اداره  رئیس 
مرحله ششم جذب سرباز امریه در سازمان امور اراضی کشور به منظور 

خدمت در این استان خبر داد.
جهاد  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش   به 
کشاورزی استان فارس، علیرضا واحدی پور با اشاره به اینکه در اواخر 
مهرماه امکان ثبت نام برای متقاضیان ایجاد می شود، گفت: متقاضیانی 
به سایت  با مراجعه  ماه است، می توانند  اول دی  اعزامشان  تاریخ  که 
»سازمان امور اراضی کشور« به آدرسhttps://msr.laoi.ir ثبت نام کنند.   
به گفته وی، جذب این سربازان سهمیه سایر استان هایی که موفق به 
جذب سرباز امریه ای نشده اند صورت گرفته است و در شهرستان های 
چنار،  کوه  سرچهان،  اوز،  خفر،  شامل  فارس  استان  سیس  تا  تازه 

بختگان، بیضاء و زرقان مشغول به کار می شوند. 
واحدی پور ابراز کرد: مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شامل تصویر 
از  گواهی صادره  یا  تحصیلی  مدرک  تصویر  به خدمت،  اعزام  برگه 
شناسنامه  تصویر  متقاضی،  شناسنامه  تمامی صفحات  تصویر  دانشگاه، 

همسر و فرزندان و تصویر پشت و روی کارت ملی است.
 به گفته وی؛ امضای تعهدنامه عدم وابستگی سببی و نسبی مبنی بر عدم 
اشتغال )پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، خواهرزاده، 
و  کشور  اراضی  امور  سازمان  در  عمه زاده(  عموزاده،  برادرزاده، 
مدیریت های امور اراضی استان ها از دیگر مدارک الزم جهت ثبت نام 
امریه  پذیرش  عدم  در صورت  که  شود  متعهد  باید  متقاضی  و  است 
کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اداره  ندارد.رئیس  اعتراضی 

ایثارگران  خانواده  اعضای  شامل  احراز  شرایط  گفت:  فارس  استان 
)فرزند یا برادر شهید و مفقوداالثر، فرزند جانبازان و آزادگان و فرزند 
رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه(، افراد تحت پوشش کمیته 
امداد حضرت امام خمینی )ره( )کد و شماره مددجو قید شود(، افراد 
متاهل،  افراد  قید شود،  مددجو  و شماره  بهزیستی )کد  پوشش  تحت 
به خدمت(،  اعزام  برگه  از رزم در  از رزم )قید عبارت معاف  معاف 
بومی مرکز استان باشد )فاصله مرکز استان با محل سکونت کمتر از 
۵۰ کیلومتر باشد(، حافظان یا قاریان ممتاز قرآن )اخذ تأییدیه از مراکز 
ذی ربط(، ایتام، نخبگان و استعدادهای برتر، عدم اشتغال وابستگان در 
بسیجی،  فعالیت  ماه  شش  سابقه  داشتن  کشور،  اراضی  امور  سازمان 
پنج  محرومیت  ضریب  با  کشور  محروم  مناطق  در  خدمت  متقاضی 

درصد به باال و بورسیه سازمان امور اراضی کشور است.


