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خبـر به مناسبت یادروز حافظ شیرازی؛
کتابخانههایعمومیفارسعضویترایگانمیگیرند

طرح عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی فارس به مناسبت یادروز حافظ 
روزهای 20 و 21 مهرماه انجام می شود.

کتابخانه های  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی استان فارس، به مناسبت بیستم مهرماه سالروز گرامیداشت لسان الغیب 
و  شنبه  سه  روزهای  در  فارس  استان  عمومی  کتابخانه های  شیرازی،  حافظ 

چهارشنبه 20 و 21 مهرماه عضویت رایگان می پذیرند.
صورت  به   ۵0002۹2۹ سرشماره  به   1 عدد  ارسال  با  می توانند  عالقه مندان 

به  خود  ثبت نام  مراحل  تکمیل  جهت  تخفیف،  کد  دریافت  و  پیامک 
در  ماه  یک  تا  تخفیف  کدهای  اعتبار  نمایند.  مراجعه  عمومی  کتابخانه های 

نظر گرفته شده است.
این در حالی است که با توجه به طرح عضویت سراسری نهاد کتابخانه های 
را  امانت کتاب  امکان  با ثبت نام در یک کتابخانه  عمومی کشور هر عضو 
در تمام کتابخانه های سراسر کشور خواهد داشت.گفتنی است در حال حاضر 

2۴۵ کتابخانه نهادی و مشارکتی در استان فارس فعال است.

با حکم استاندار فارس صورت گرفت؛ 

هادیبستامبهسمتسرپرست
ادارهکلروابطعمومیواموربینالملل

استانداریفارسمنصوبشد

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی، تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت 
را  آمایش سرزمین  و  و وزارت ساختمان، شهرسازی  نقل  و  حمل 
ضروری دانست و گفت: تحقق این امر، بخش های مرتبط همچون 
حمل و نقل، ترابری و مسکن را پویاتر و فعال تر می کند؛ از این رو، 

باید در دستورکار باشد.
و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
در  طرح  این  گفت:  پاک فطرت،  علیرضا  فارس)،   ) شهرسازی، 
مقطعی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با توجه به اینکه دولت 
سیزدهم در آغاز راه قرار داشت و رئیس جمهوری نیز طی نامه های 
خواستار مسکوت ماندن این طرح به مدت یکسال شد، مجلس این 

طرح را به طور موقت از دستور کار خارج کرد.
با توجه به اهمیت و جایگاه ترابری و حمل و نقل  ادامه داد:  وی 
در دنیا و کشور، تشکیل وزارت حمل و نقل امری الزم و ضروری 
است که می تواند به سرعت گرفتن روند ایجاد تحول در این حوزه 

در کشور کمک کند.
نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
جاده های  و  مواصالتی  محورهای  از  کشور  برخورداری  افزود: 
این  اداره  که  می کند  ایجاب  متعدد  بنادر  و  ریلی  گسترده، خطوط 

بخش ها توسط یک وزارتخانه مستقل و واحد انجام شود.
پاک فطرت تصریح کرد: با توجه به طرح ساخت ساالنه یک میلیون 
وزارت  چنانچه  شده،  مطرح  دولت  سوی  از  که  کشور  در  مسکن 

راه و شهرسازی فعلی بخواهد تمام انرژی و توان خود را بر روی 
اجرای این طرح متمرکز کند، این دغدغه وجود دارد که نسبت به 
حوزه راه و حمل و نقل غفلت صورت گیرد و این بخش با آسیب 

و مشکل مواجه شود.
وی گفت: در مقابل، حوزه مسکن و شهرسازی هم از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و اگر بحث جذب توریسم و گردشگر را بخواهیم در 
کشور با جدیت دنبال کنیم، باید به زیباسازی و مناسب سازی شهرها 

و ایجاد امکانات در شهرها توجه ویژه کنیم.
برخی  اینکه  علت  داشت:  اظهار  فارس  نمایندگان  مجمع  رئیس 
است  این  کنند  عمل  موفق  توریسم  جذب  در  توانسته اند  کشورها 
که به مناسب سازی و زیباسازی شهرها توجه کرده و در این زمینه 

هزینه و سرمایه گذاری کرده اند.
پاک فطرت افزود: البته در کشور ما هم پول و اعتبار در این زمینه 
هزینه می شود اما در جای مناسب و به شکل مطلوب هزینه نمی شود.
رها  شهرسازی  مسائل  در  ویژه  به  شهرداری ها  امروز  گفت:  وی 
آنها  انتخابات  و  سیاسی  مسائل  در  فقط  کشور  وزارت  و  هستند 
دخالت دارد و توان نظارت بر مسائل فنی و شهرسازی شهرداری ها 
را ندارد و بنابراین بحث نظارت بر مسائل فنی، اجرایی و شهرسازی 

شهرداری ها باید به وزارت راه و شهرسازی سپرده شود.
نظارت  بر عملکرد شوراها و شهرداری ها  باید  افزود: حاکمیت  او 
راه ها، خطوط ریلی و حمل و  از سوی دیگر توسعه  باشد و  داشته 
نقل و هوایی و دریایی را نیز دنبال کند و با توجه به گستردگی و 
حساسیت این بخش ها، تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید اتفاق 

بیافتد.
 2۴ یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
مرداد 1۴00 گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح تفکیک 
و وزارت  نقل  و  تشکیل وزارت حمل  و  راه و شهرسازی  وزارت 
ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین را در دستور کار قرار دادند.
کلیات این طرح پس از رأی گیری به تأیید نمایندگان نرسید و طرح 

مذکور از دستور کار مجلس خارج شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد؛

تشکیلکمیتهپیگیریورفعمشکالت
ترافیکیمناطقکمبرخوردار

استرداددوهزارو700میلیاردریال
مالیاتوعوارضبهمؤدیان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد؛

بهداشتی درمانی شیراز، در  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  رئیس 
بیماران  بستری  موارد  افزایش  از  دانشگاه  در  کرونا  مدیریت  ستاد 
مبتال به کرونا در بیمارستان های فارس طی چند روز گذشته خبر داد.
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به   
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، مهرزاد لطفی در چهارصد 
و بیست و سومین نشست دانشگاهی مدیریت کرونا با اعالم اینکه 
رسیده  نفر   ۳00 حدود  به  روزانه  فارس  بیمارستان های  ورودی 
فارس  در  کرونا  بیماران  هفتگی  بستری  موارد  آمار  گفت:  است، 
روند افزایشی دارد و تعداد موارد بستری روزانه این بیماران نیز در 
چند روز گذشته افزایش داشته است که نشان دهنده کاهش رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی است.
رعایت  ضرورت  به  نسبت  بی توجهی  و  سهل انگاری  هرگونه  او 
زمینه ساز  را  ویروس  کرونا  با  مقابله  بهداشتی  دستورالعمل های 
با  مقابله  افزود:  دانست و  گردش گسترده ویروس در سطح جامعه 
و  نهادها  و  جامعه  اقشار  تمام  مشارکت  و  همکاری  نیازمند  کرونا 
به  می توان  است که  و همکاری همگانی  با همت  و  سازمان هاست 
ثمربخش بودن تالش و مجاهدت مدافعان سالمت در راستای مقابله با 

این اپیدمی، کمک کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با بررسی دیگر آمارهای 
موجود، میزان مراجعه بیماران و موارد مشکوک ابتال به کروناویروس 
به مراکز شانزده ساعته استان را نیز همچنان باال خواند و اضافه کرد: 

باال بودن این آمار می تواند به منزله هشداری جدی در استان باشد.
لطفی در ادامه این نشست، با بیان اینکه روزانه بیش از 100 هزار دوز 
واکسن کرونا در استان به مراجعان پایگاه ها و مراکز واکسیناسیون 
استان تزریق می شود، گفت: مجموعه سالمت استان با تمام توان برای 
افزایش ایمنی و سالمت مردم در تالش است و برنامه واکسیناسیون 

و  درصدی   100 ایمنی  به  رسیدن  تا  کروناویروس  علیه  عمومی 
واکسینه شدن تمام جمعیت استان، ادامه دارد.

او با تأکید بر اینکه در کنار واکسیناسیون، رعایت کامل شیوه نامه های 
مردم  از  می رود،  شمار  به  کرونا  با  مقابله  نخست  اولویت  بهداشتی 
استان به ویژه جوانان و نوجوانان خواست به رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و پرهیز از حضور 
در اجتماعات و دورهمی های دوستانه و خانوادگی، توجه ویژه ای 

داشته باشند.
در  ابتال  میزان  فارس،  استان  در  واکسیناسیون  اجرای  روند  بررسی 
ویژه  و  عادی  بخش های  در  بیماران  شرایط  استان،  مختلف  نقاط 
بیمارستان های استان، علت های جان باختن مبتالیان طی 2۴ ساعت 
گذشته، میزان مراجعه به مراکز 1۶ ساعته استان، آمار مأموریت های 
از  کرونا،  بهبودیافتگان  آمار  و  استان  اورژانس  مجموعه  کرونایی 

دیگر محورهای مورد بررسی رئیس دانشگاه در این نشست بود.
معاونان و مدیران ارشد دانشگاه نیز در این نشست گزارشی از اقدامات 
انجام شده در واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در زمینه مقابله با کرونا 
ارائه کردند و مواردی شامل گزارش تحلیلی روزانه تست های انجام 
شده و موارد ابتال به کرونا در استان، اجرای مصوبات روزهای گذشته 
بیماران در  به  ارائه خدمت  مدیریت کرونا و روند  دانشگاهی  ستاد 

بیمارستان ها، بررسی شد.

توجهبهمحالتکمبرخوردار
منطقهپنجبایددررأسفعالیتهای

شهرداریمنطقهقرارگیرد

آرامگاهحافظشیرازیگلبارانشد

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز خبر داد؛

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز گفت: سهمیه 
تشویقی سوخت ناوگان باری صرفًا به خودروهایی تعلق می گیرد که 
مالک یا راننده خودرو پروانه فعالیت و اشتغال دریافت کرده باشند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار شهرداری شیراز آرش نعمتی گفت: کنترل و نظارت 
و ساماندهی رانندگان و ناوگان حمل و نقل بار در محدوده شهر شیراز 

اعم از سبک، نیمه سنگین و سنگین رسالت مهم این سازمان است.
و  بار  نقل  و  حمل  توسعه  قانون   ۹ ماده  اساس  بر  کرد:  عنوان  وی 
قانون   ۳2 ماده  اساس  بر  و   ۸۶ سال  در  کشور  سوخت  مدیریت 
ناوگان، سازمان مدیریت  رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی 
حمل و نقل بار به عنوان سازمان متولی موظف است بر اساس این 

قوانین ساماندهی و نظارت بر ناوگان ها را بر عهده بگیرد.
نعمتی ادامه داد: ناوگان های حمل و نقل بار به چند دسته سبک زیر 

۳.۵ تن، نیمه سنگین از ۳.۵ تا ۶ تن و سنگین با وزن باالتر از ۶ تن 
تقسیم می شوند. در سطح شهر شیراز حدود ۶0 هزار دستگاه خودروی 
خودروها  این  از  دستگاه  هزار   12 از  بیش  که  دارد  وجود  باری 

ساماندهی شده اند.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز تأکید کرد: 
سازمان مدیریت سوخت کشور، یارانه سوخت را برای ناوگان بنزینی، 
در صورت  که  گذاشته  فعالیت  و  اشتغال  پروانه  اخذ  به  منوط  تنها 
ریالی  بصورت  توجهی  قابل  رقم  بار،  حمل  روزانه  باربرگ  صدور 
به حساب مالک خودرو واریز می شود؛ بنابراین مالکین خودروهای 
بانکی  حساب  کارت های  از  یکی  داشتن  دست  در  با  بنزینی  باری 
خود )بجز ملی، رفاه و کشاورزی( و مراجعه به جایگاه های سوخت، 

می توانند از اعتبار سهمیه سوخت خود اطالع حاصل کنند.
نعمتی ادامه داد: برای ناوگان دیزلی حمل و نقل بار نیز یارانه سوخت 
لحاظ شده که سهمیه مذکور در کارت سوخت خودرو شارژ می شود.
سهمیه  از  استفاده  مهلت  هیئت وزیران  مصوبه  براساس  گفت:  او 
اعتباری بنزین ناوگان باری از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است؛ 
پیمایش  براساس  که  سهمیه سوخت  باقیمانده  ریالی  اعتبار  بنابراین 
خودرو به حساب مالکین واریز می گردد به ماه بعد منتقل می شود و 

تا سه ماه قابل ذخیره خواهد بود.
سایت به  مراجعه  با  می توانند  بار  ناوگان  رانندگان  و   مالکان 
transport.shiraz.ir نسبت به اخذ پروانه فعالیت و اشتغال اقدام کنند.


