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خبـر معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس خبر داد؛
درخشش فرهنگیان فارس درهفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس از درخشش فرهنگیان فارس درهفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور 
خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، علیرضا شادباش گفت: همکاران فرهنگی 
فارس ۷ رتبه برتر این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس افزود: استان فارس از حیث کسب تعداد رتبه برتر نیز در کشور اول شد.
 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس افزود: هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان کشور به میزبانی مشهد 

مقدس از چهارم تا ششم تیرماه در رشته های قرائت، نهج البالغه، حفظ کل و حفظ ده جزء و روش تدریس احکام برگزار شد. 

معاون سازمان صنایع کوچک ایران خبر داد؛

 احیا و راه اندازی مجدد هزار و 990 واحد 
صنعتی راکد در شهرک های صنعتی کشور

 بهره برداری ۳ طرح تولیدی در شهرک 

صنعتی بزرگ شیراز

تأکید بر افزایش تعامل اتاق های بازرگانی
فارس و تاجیکستان

استاندار فارس تأکید کرد؛

به  سازمان ها  همزمان  اینکه  بیان  با  فارس  در  دولت  عالی  نماینده 
بیان داشت: همه  ادامه دهند،  باالدستی خود  اسناد  فعالیت و تحقق 
و  علم  پارک  با  همکاری  به  موظف  استان  اجرایی  دستگاه های 

فناوری نیز هستند.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دانش بنیان  اقتصاد  »ستاد  نشست  در  ایمانیه  هادی  محمد  فارس، 
استان با اشاره به دو هدف اصلی این ستاد، اظهار کرد: فعالیت های 
استان در تمامی عرصه ها باید مبتنی بر دانش باشد و همچنین باید 

شرکت های دانش بنیان به صورت همه جانبه حمایت شوند.
نماینده عالی دولت در فارس، تصریح کرد: آیین نامه جدید حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سالمت از سمت 
از  با ۲۴ ماده اعالم شده که راهکاری جامع حمایت  هیئت دولت 

شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت است.
شدن  دانش محور  راستای  در  خالقانه  ایده های  تولید  از  ایمانیه 
فعالیت های دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: با محوریت مشاور 
استاندار در فن آوری و دانش بنیان کردن استان، ایده های خالقانه و 

کاربردی توسط کارشناسان و اساتید خبره هر بخش تهیه می شود.
استاندار فارس الزمه تولید ایده را همکاری سازمان ها در واگذاری 
اطالعات مورد نیاز دانست و خاطرنشان کرد: داده پردازی نیاز اولیه 

یک تصمیم سازی است بنابراین تمامی دستگاه های اجرایی استان در 
تهیه راهکارهای کاربردی دانش بنیان باید نقش آفرین باشند.

وی در ادامه اظهار داشت: در تمامی عرصه های استان نظیر سالمت، 
صنعت، کشاورزی، خدمات و ... وضعیت فعلی استان رصد و احصاء 
شود و همه دانشگاه ها باید در دانش بنیان شدن استان همکاری کنند.
اینکه همزمان سازمان ها  به  اشاره  با  فارس  نماینده عالی دولت در 
داشت:  بیان  دهند،  ادامه  خود  باالدستی  اسناد  تحقق  و  فعالیت  به 
علم  پارک  با  همکاری  به  موظف  استان  اجرایی  دستگاه های  همه 
فعالیت های  در  مطلوب  اهداف  به  بتوانیم  تا  هستند  نیز  فناوری  و 

دانش بنیان در این عرصه دسترسی پیدا کنیم.

در سه ماهه اول سال انجام گرفت؛

آسفالت بیش از ۲0 هزار متر مربع 
از معابر سطح منطقه هفت شیراز

تجلیل از مشترکان کم مصرف آب شیراز

درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
عالیم  دارای  مشکوک  و  مثبت  بیمار   ۸۲ هم اکنون  گفت:  شیراز، 
تعداد،  این  از  که  هستند  بستری  استان  بیمارستان های  در  کرونا 
 ،ICU بخش های  در  جسمی،  شرایط  وخامت  دلیل  به  بیمار  پنج 

مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.
علوم  دانشگاه  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش   
ابتدای شیوع  از  درمانی شیراز، گفت:  بهداشتی  پزشکی و خدمات 
این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۰۹ تست تشخیصی 
با  تهیه شده که  استان  مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه های 
بررسی نمونه های انجام شده، ۶۲۹ هزار و ۴۲۵ بیمار مثبت شناسایی 

شده است.
از مجموع تست های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون 
و ۷۶۸ هزار و ۵۲۵ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۱۸ هزار و 
۱۰ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز 
مورد  تاکنون ۳۹۰ هزار و ۷۸۴  سلیمانی«  طرح شهید حاج »قاسم 
شناسایی  مثبت  بیمار   ۴۱۵ و  هزار   ۱۱۱ و  شده  انجام  سریع  تست 

شده است.
با بستری ۱۳ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۸۲ بیمار 
بستری  استان  بیمارستان های  در  عالیم  دارای  مشکوک  و  مثبت 
هستند که از این تعداد، پنج بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در 

بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در 
فارس ثبت نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای 

شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۳۶ نفر است.
همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۲۱ هزار و ۱۷۰ هم 
استانی مبتال به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان ها ترخیص 

شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.
در  کرونا  واکسن  شده  تزریق  ُدز  تعداد  مجموع  حاضر  حال  در 
شهرستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شیراز با احتساب سه ُدز، به هشت میلیون و ۹۳ هزار و ۵۰۹ 
ُدز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۰ هزار و ۷۸۳ ُدز نوبت 
اول، سه میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۶۵ ُدز نوبت دوم و یک میلیون و 

۵۴۴ هزار و ۸۶۱ ُدز نوبت سوم واکسن بوده است.

استاندار فارس تأکید کرد؛

تمام کتابخانه ای  اولویت دار  پروژه  به ۱۵  اشاره  با  فارس  استاندار   
این  سال  پایان  تا  که  شود  برنامه ریزی  باید  کرد:  تأکید  فارس 

پروژه ها تکمیل و به بهره برداری برسد.
کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کتابخانه های عمومی استان فارس، استاندار فارس درسی و هفتمین 
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس با اشاره به پروژه های 
استان  در  کتابخانه ای  پروژه   ۴۰ عنوان کرد:  عمومی  کتابخانه های 
باید تا پایان سال به  اقدام است و پروژه های اولویت دار  در دست 

اتمام برسد.
کرد:  تأکید  اولویت دار  پروژه   ۱۵ به  اشاره  با  ایمانیه  محمدهادی 
برآورد تکمیل این پانزده پروژه کتابخانه ای، بیش از ۳۰۰ میلیارد 

ریال است.
استاندار فارس گفت: اغلب این پروژه ها در شهرهای فاقد کتابخانه 
یا پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی باال هستند، باید برنامه ریزی شود 
که تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری برسد و الزم است تأمین 

این اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انجام شود.
درصد  نیم  ماهانه  پرداخت  بر  نظارت  لزوم  بر  تأکید  با  ایمانیه 
درصد  نیم  سهم  پرداخت  کرد:  اضافه  عمومی  کتابخانه های 
کتابخانه های عمومی در استان باید به صورت جدی و منظم نظارت 
شود؛ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس باید بر پرداخت 
فهرست  و  نظارت  شهرها  دیگر  و  شیراز  شهر  درصد  نیم  ماهانه 
نمی کنند،  پرداخت  را  درصد  نیم  قانونی  اعتبارات  که  شهردارانی 

اعالم کند.
ایمانیه گفت: شهرداری شیراز باید پرداخت نیم درصد سال جاری را 

شروع و برای پرداخت معوقات سال قبل برنامه ریزی کند.
اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  عمومی  کتابخانه های  انجمن  رئیس 
مرکزی  کتابخانه  ساخت  برای  شیراز  غرب  در  پیشنهادی  زمین 
با  منطقه ای  در  باید  نیست، گفت: کتابخانه مرکزی شیراز  مناسب 
دسترسی عمومی ساخته شود، برای این کتابخانه دو گزینه در مرکز 
شهر و بافت تاریخی مدنظر است و به زودی زمین مناسب برای این 

کتابخانه مرکزی شیراز تعیین و اعالم می شود.
محمدهادی ایمانیه بر وجود کتابخانه در مجتمع های مسکونی اشاره 
و عنوان کرد: در مجتمع های بیش از ۲۰۰ واحد باید کتابخانه در نظر 
اداره کل راه و شهرسازی موظف است، در کنار هر  گرفته شود. 

مجتمع مسکونی بیش از ۲۰۰ واحد، کتابخانه بسازد.
استاندار فارس گفت: در استان فارس، خیرین پای کار هستند؛ از 

ظرفیت خیرین برای توسعه کتابخانه ها استفاده شود.

۲۰ شهر فاقد کتابخانه در استان فارس وجود دارد
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس نیز عنوان کرد: با توجه 
به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان، نقشه توسعه عمرانی چهار 
ساله ویژه کتابخانه های عمومی استان و همچنین اهداف پیش بینی 

شده در برنامه های توسعه کشور در حال تدوین است.
وی ادامه داد: نقشه توسعه عمرانی کتابخانه های عمومی استان فارس 
در قالب طرح آمایش سرزمینی تعریف شده که در صورت تأمین 

اعتبار، اجرایی خواهد شد.
زنیان  خان  کتابخانه  فاقد  شهر  دو  در  گفت:  منوچهری  اهلل  روح 
کل  اداره  سوی  از  ساختمان  تحویل  صورت  در  شیراز،  داریون  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، کتابخانه عمومی این دو شهر افتتاح می شود 
همچنین پروژه های کتابخانه ای در روستاهای دارنگون و کفترک 
شیراز، کتابخانه شماره دو دارای و فاز دوم عظیمی گراش به زودی 

تکمیل می شود و به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به متوقف ماندن پروژه کتابخانه مرکزی شیراز گفت: 
تعیین  پیگیر   ۱۳۹۰ سال  از  فارس  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره 

زمین برای کتابخانه مرکزی شیراز است.
ساخت کتابخانه مرکزی شیراز، پروژه اعتبار ملی دارد که این اعتبار 
هر سال برگشت می خورد در سال ۹۸ با تأکید استانداری، مصوب 
نهایت،  معرفی کنند که در  را  شد چند سازمان، زمین های موجود 
قطعه زمینی در میدان احسان و منطقه جبل الدراک به تأیید انجمن 
رسید و مطالعات اولیه و نقشه کشی آن نیز انجام شد. این پروژه به 

دلیل عدم انتقال زمین از سوی شهرداری، متوقف مانده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس ایجاد کتابخانه در شهرهای فاقد 
تالش های  با  گفت:  و  دانست  مجموعه  اولویت  را  استان  کتابخانه 
دار  کتابخانه  استان،  کتابخانه  فاقد  شهر   ۷ تاکنون  گرفته  صورت 

شده است؛ اما همچنان ۲۰ شهر فاقد کتابخانه در استان وجود دارد.


