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مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

برگزاری اولین دوره انتخابات نمایندگان تاکسیداران شیراز

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز برگزاری اولین
دوره انتخابات نمایندگان تاکسیداران شیراز خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت حمل
و نقل مسافر شهرداری شیراز پیمان باباخانی گفت :پیرو مصوبه شورای
اسالمی شهر شیراز ،شهرداری در نظر دارد نسبت به برگزاری و انتخاب
نمایندگان منتخب تاکسیداران اقدام نموده و نمایندگان با انتخاب مستقیم
تاکسیداران ناوگان حمل و نقل مسافر تعیین و بتوانند همراه و همگام با
سازمان در راستای رفع و کاهش معضالت و مشکالت جامعه تاکسیداران و

تاکسیرانان گام برداشته و مساعدت بیشتری در برنامهریزیها و تصمیمات
و کارشناسیهای متخذه داشته باشند.وی افزود :از شنبه مورخ  ۲۵دیماه تا
دوشنبه  ۴بهمن ماه ثبتنام واجدین شرایط انجام میشود و شورای شهر نیز
در قالب هیئت اجرایی و نظارت بر نحوه انتخابات نظارت مستمر و مستقیم
دارند.باباخانی این اقدام را گام بسیار مؤثری در ارتقای سطح کیفی و کمی
خدمات به این قشر زحمتکش و شریف دانست و ضمن دعوت از جامعه
ناوگان تاکسیرانی شیراز ،از کلیه فعاالن و تالشگران این عرصه خواست
حتم ًا در انتخابات صنفی خود شرکت نمایند.

استاندار فارس:

بهداشتی درمانی شیراز:

شمار جانباختگان کروناویروس در فارس
به  ۷۴۵۰نفر رسید

استاندار فارس گفت :روند فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی
استان تاکنون قابل قبول نیست و باید این روند تغییر کند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی استانداری
فارس ،محمد هادی ایمانیه در جلسه کارگروه مولدسازی استان اظهار
داشت :کمیتهای از کارشناسان اقتصاد و دارایی ،معاونت هماهنگی
امور عمرانی استانداری و نمایندگان دستگاههای اجرایی باید با
بازدید از امالک سازمانها ،مبتنی بر مقررات ،پیشنهادات مناسبی
برای مولدسازی این امالک ارائه کنند.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اینکه کلیه درآمدهای
ناشی از فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی به خود دستگاهها
بازگردانده میشود ،بر لزوم اعتمادسازی در این زمینه تأکید کرد
و گفت :این درآمدها یکی از راههای مهم برون رفت از مشکالت
مالی گذشته است و میتواند تحولی در زمینه تکمیل طرحهای نیمه
تمام ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مصارف درآمد ناشی از فروش اموال
مازاد دستگاهها باید سختگیری زیادی شود ،افزود :این درآمدها

باید برای فعالیتهای عمرانی و تملک سرمایهای غیر جدید و اتمام
طرحهای نیمه تمام هزینه شود.
سامانه سادا که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره ( )12قانون بودجه سال
 1400کل کشور ایجاد شد ه است اطالعات کلیه ساختمانها ،فضاهای
اداری ،غیر اداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار
دستگاه اجرایی از جمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت ،فاقد سند
مالکیت ،اجارهای ،وقفی و  )...را جمعآوری میکند.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی امالک و
اراضی که پتانسیل و ارزش باالیی دارند از طریق انتشار انواع اوراق
مالی اسالمی خارج از سقف اوراق مالی اسالمی دولت ،اجاره بلند
مدت حداکثر ده ساله ،توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصاد
و دارایی اقدام نماید.
در این قانون به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و
پانصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق االمتیاز ،واگذاری سهام
و حقوق مالکانه ،واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و
همچنین واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد تأمین و هزینه
نماید.
قانون اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاههای اجرایی
که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمیگردد و توسط
دستگاههای اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی و یا وزارت امور
اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده میشود
را اموال مازاد میداند.
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استاندار فارس در جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز:

انجمن حمایت از زندانیان باید دارای
منابع مالی مستمر باشد

استاندار فارس:

نماینده مجلس شورای اسالمی:

زمینه بازگشت شهروندان به بافت تاریخی
شیراز فراهم شود

اگر مردم به بافت تاریخی فرهنگی برگردند  ۵۰درصد
مشکالت حل خواهد شد

استاندار فارس گفت :تشویق و تسهیل ازدواج باید توسط دانشگاههای
استان به صورت جدی پیگیری و دستورکار قرار گیرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی استانداری
فارس ،محمد هادی ایمانیه در جلسه روسای دانشگاههای استان با بیان
اینکه ایجاد ساختار برای پیگیری ازدواج دانشجویی در دانشگاهها
باید صورت گیرد ،اظهار داشت :مباحث سختافزاری ترویج ازدواج
باید توسط معاونت فرهنگی یا دانشجویی دانشگاهها پیگیری شود و
مباحث نرمافزاری نیز توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان برنامهریزی خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اینکه موضوع مسکن،
وام مسکن و تشویق خیرین بزرگوار برای حضور در عرصه ترویج
ازدواج باید توسط دانشگاههای استان صورت گیرد ،افزود :در تمام

فرایندهای دانشگاهی باید موضوع تشویق به ازدواج و ترجیح متأهلین
لحاظ شود.
وی با بیان اینکه حضور دانشجویان مجرد در طرح جهش تولید
مسکن به شرط تأهل در زمان تحویل ممکن شده است ،گفت:
تسهیالت مختلفی که برای ازدواج دانشجویان فراهم شده است باید
توسط روابط عمومیهای دانشگاههای استان و رسانهها اطالعرسانی
شود.
استاندار فارس با اشاره به اینکه میزان حمایت بانکهای استان ازدواج
جوانان باید بررسی شود ،ادامه داد :برای ترغیب و تشویق جوانان به
ازدواج باید امید به آینده ،کارآفرینی و چشمانداز مثبت شغلی برای
جوانان تقویت شود و بیان خاطرات اساتید دانشگاه برای دانشجویان
به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرد.
ایمانیه با تأکید بر اینکه درس آموزش خانواده در دانشگاهها باید
متحول شود ،اظهار داشت :این موضوع با محوریت نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه و با کسب مجوز از مسئولین ذیربط
صورت گیرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس افزود :مراسم ازدواج دانشجویی
مشترک دانشگاههای استان باید در تابستان سال آینده باشکوه هرچه
تمام برگزار شود و تالش شود با اطالعرسانی مناسب و گسترده و
تشویق دانشجویان شاهد رشد قابل توجهی نسبت به گذشته شاهد
باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد؛

ساماندهی کودکان کار و خیابانی
با همراهی شرکای اجتماعی

سخنگوی شورای شهر صدرا تأکید کرد؛

سخنگوی شورای شهر صدرا گفت :رفع نواقص سیستم هدایت
آبهای سطحی شهر صدرا باید با بررسی فنی و کارشناسی الزم در
کوتاهترین زمان رفع شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و اطالعرسانی
شهرداری و شورای اسالمی شهر صدرا مهدی کشاورزی گفت :رفع
نواقص سیستم هدایت آبهای سطحی شهر صدرا باید با بررسی فنی
و کارشناسی الزم در کوتاهترین زمان رفع شود.
کشاورزی پس از بازدید نقاط مختلف سطح شهر صدرا که دچار
آبگرفتگی میشوند اظهار داشت :برنامهریزی الزم به منظور دفع
آبهای سطحی و رفع مشکالت آبگرفتگی شهر جدید صد در نقاط
مخاطرهآمیز و آبگیر سطح شهر باید توسط شهرداری اجرایی شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات پیرامون دفع آبهای سطحی در
نقاط آبگیر سطح شهر در روزهای آینده توسط شورای شهر ،اظهار
کرد :شهرداری در جهت بهسازی معابر و رفع مشکالت احتمالی
آبگرفتگیهای موجود و با توجه به بارندگیهای فصلی پیشرو باید

شهردار منطقه هفت:

اقدامات الزم را با همکاری شورای اسالمی شهر انجام دهد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر صدرا افزود :به منظور بهسازی معابر و
رفع مشکل تجمع آبهای سطحی شورای اسالمی شهر بودجه الزم را
پیشبینی و اختصاص خواهد داد تا به مرحله اجرا برسد.
کشاورزی با تشکر از نیروهای خدمات رسان شهرداری ،تأکید کرد:
نیروهای شهرداری با آمادگی کامل برای رفع مشکالت در ایام
بارندگی تالش خواهند کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس خبر داد؛

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت :با تالش مأموران
یگان حفاظت منابع طبیعی  9خودروی حامل چوب آالت جنگلی
قاچاق در شهرستان شیراز شناسایی و توقیف گردید.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان فارس عبدالحسن صمد نژاد با اعالم این
خبر گفت :با هوشیاری و سرعت عمل به موقع نیروهای یگان
حفاظت منابع طبیعی استان و شیراز و نیز همراهی مأموران انتظامی
این خودروها توقیف و متخلفان بازداشت شدند.
وی افزود :در این عملیات میزان تقریبی هفت تن چوب بلوط کشف
و ضبط شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس اظهار کرد :علیرغم
تالشهای انجام گرفته در برخورد با متخلفان اراضی ملی باز هم
شاهد روند افزایشی وقوع جرم بویژه قاچاق چوب و زغال جنگلی در
این عرصهها هستیم که این امر نیازمند همراهی بیشتر مردم و سایر
طبیعت دوستان با نیروهای منابع طبیعی است.

وی افزود :هرگونه جابجایی و حمل چوب در بین شهرها و جادههای
بینشهری بدون مجوز رسمی از اداره منابع طبیعی جرم محسوب
و در صورت مشاهده متخلفان برابر قانون با آنان برخورد قضایی
خواهد شد.
صمدنژاد یادآور شد :سامانه تلفنی  1504یگان امداد جنگل و مرتع
بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه
هرگونه تخلف در عرصههای منابع طبیعی است.

رفع موارد و مشکالت دفع آبهای
سطحی در سطح منطقه هفت

