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خبـر سخنگوی ستاد ثبت نام آموزش و پرورش فارس خبر داد؛
نحوه ثبت نام دانش آموزان در مدارس از کلیدی ترین قسمت پروژه مهر یا همان فرایند بازگشایی مدارس است 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: ثبت نام در 
استان فارس در راستای شعار کشوری نصیب برابر آموزشی، نظارت همگانی 

گام برمی دارد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس 
فرشید قاسمی در جلسه ناظران ستاد ثبت نام مدارس استان در سال تحصیلی 
۱۴۰۲-۱۴۰۱ با حضور نمایندگان ناظر وزارتی مطبوع گفت: ثبت نام مطلوب، 
نصیب آموزشی برابر، نظارت همگانی به عنوان شعار پروژه مهر امسال انتخاب 

به  اشاره  شده است.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس ضمن 
توجه به طرح آدرس در ثبت نام دانش آموزان در مدارس گفت: نزدیک ترین 
در  آموزان  دانش  نام  ثبت  برای  اساس  و  اصل  را  سکونت  محل  به  مدرسه 

مدارس قرار داده شود. 
مهر  پروژه  قسمت  کلیدی ترین  از  نام  ثبت  نحوه  کرد:  خاطرنشان  قاسمی 
است که درصورت انجام صحیح آن، ساماندهی نیروی انسانی، تجهیز مدارس، 

پوشاک و سرویس ها را درپی دارد.

انتخاب شهردار بدون توجه به فشارهای 
بیرونی و قدرت طلبان سیاسی انجام گیرد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس و رئیس کمیته 
حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین حسینی )ع( استان؛

نخستین  اجرای  از  شیراز  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
در  شیراز  کالن شهر  معابر  ترافیکی  مشکالت  رفع  و  بررسی  مانور 

قالب طرح شیراز ایمن در آخرین جمعه مرداد ماه خبر داد.
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شیراز، هادی شه دوست شیرازی در جلسه هماهنگی برگزاری مانور 
اینکه این طرح بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی  بیان  با  ترافیکی 
انجام شده با مناطق شهرداری در روز جمعه ۲۸ مرداد ماه به شکل 
این طرح در دو بخش  هماهنگ برگزار خواهد شد، اظهار داشت: 
بررسی و احصا مشکالت ترافیکی معابر اصلی شهر و رفع نواقص 

مشخص شده برنامه ریزی و در دستور کار قرار دارد.
شد،  خواهد  اجرایی  فاز  دو  در  طرح  این  اینکه  به  اشاره  با  وی   
تصریح کرد: در فاز نخست طرح، معابر مشخص شده در هر منطقه 
از شهرداری با حضور کارشناسان ترافیکی بررسی و مستندسازی بر 

اساس چک لیست تجهیزات ترافیکی انجام خواهد شد.
معاون شهردار شیراز خاطرنشان کرد: در فاز دوم طرح موارد احصا 
شده در قالب یک گزارش کامل تدوین و برای اجرا به مناطق و 
اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک 
ابالغ می شود تا در بازه زمانی مشخص شده رفع نقص صورت پذیرد.

کالن شهر  ترافیکی  مشکالت  رفع  و  بررسی  در  شهرداری  اقدام 
شیراز قابل تقدیر است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شیراز در جلسه هماهنگی برگزاری 
مانور ترافیکی با تقدیر از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
این  این طرح، اظهار داشت: به طور یقین اجرای  شیراز در اجرای 
طرح به ویژه بازنگری تابلو و عالئم و تجهیزات ترافیکی به ایمنی 

شهر و کاهش سوانح رانندگی کمک خواهد کرد.
سرهنگ حمید کریمی با بیان اینکه پلیس برای اجرای طرح و احصا 
مشکالت در کنار شهرداری قرار دارد، خاطرنشان کرد: ثمره تالش 
و همکاری پلیس و شهرداری کاهش مشکالت ترافیکی و افزایش 

ایمنی معابر شهر و شهروندان است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز :

ناظر ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در استان فارس تاکید کرد؛

 پاسخگویی به شکایات مردمی در استان فارس بسیار مطلوب است

ناظر ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در شیراز گفت: به 
جز پول کتاب و بیمه در هنگام ثبت نام دانش آموزان دریافت هر 

هزینه دیگری در مدارس عادی دولتی ممنوع است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش 
دانش  نام  ثبت  ستاد  جلسه  در  فرهادی  شاهرخ  فارس  پرورش  و 
این ستاد در شیراز  استانی  ناظران  با حضور  آموزان مدارس فارس 
شده  انجام  نظرسنجی  مراکز  توسط  که  آمارهایی  اساس  بر  گفت: 
نشان می دهد که معلمان از مورد اعتمادترین قشر جامعه هستند و 

این سرمایه اجتماعی بسیار باالیی برای فرهنگیان است. 
ناظر ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به توجه 
ویژه به تکریم ارباب رجوع گفت: برخورد مناسب و سعه صدر در 
که   دارد  ویژه ای  اهمیت  شهروندی  حقوق  و  رجوع  ارباب  تکریم 

باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
فرهادی با اشاره به انجام نظارت همگانی گفت: مردم می توانند از 
طریق سامانه اینترنتی: shekayat.medu.ir گزارش های خود را برای 

پیگیری ارسال نمایند. 
مکان  در  که   Qr کد  طریق  از  می توانند  امسال  اولیاء  افزود:  وی 
مناسبی در محل ثبت نام نصب می شود، گزارش خود را به اطالع 

کارشناسان ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش برسانند.
ناظر ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به طرح 
آدرس در هنگام ثبت نام گفت: حتمًا به محل سکونت دانش آموزانی 

که در محدوده مدرسه است مورد توجه قرار گیرد. 
وی گفت: مدارس باید قانونا دارای کارتخوان باشد چراکه تکریم 

ارباب رجوع، واریز مستقیم هزینه به حساب مدرسه را درپی دارد.
وی در پایان گفت: استان فارس در زمینه پاسخگویی به شکایات در 
زمره استان های برتر کشور است و پاسخگویی به شکایات در این 

استان بسیار مطلوب است. بستری ۵۸۸ مبتال به کرونا در فارس

امحای محصوالت کشاورزی آبیاری شده
با فاضالب خام در شیراز

استاندار فارس:

استاندار فارس گفت: وضعیت و شرایط امروز استان در بحث اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن با توجه به اقدامات انجام شده قابل قبول و 

امیدوارکننده است.
فارس، دکتر محمدهادی  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
را  این آمادگی  بنده  افزود:  فارس  ایمانیه در جلسه شورای مسکن 
بررسی  به  متولی  دستگاه های  با حضور  را  ساعتی  روزانه  که  دارم 
دارند  زمینه  این  در  را  مشکل  بیشترین  که  شهرستان هایی  شرایط 
اختصاص دهم تا با رفع موانع موجود روند کار در آن شهرستان ها 

نیز با شتاب بیشتری پیش رود.
استان  فرمانداران  اقدام  و  فعالیت  رصد  لزوم  بر  تاکید  ضمن  وی، 
در بحث اجرای طرح نهضت ملی مسکن و رتبه بندی آن ها از نظر 
این  اجرای  نخستین گام در  اینکه  به  با توجه  داد:  ادامه  عملکردی 
به  لذا بحث زمین در شهرهایی که  است،  تأمین زمین  طرح بحث 
طور کامل حل و فصل نشده از جمله شیراز و صدرا به سرعت تعیین 

تکلیف شود.
زمین  کتابخانه،  مدرسه،  مسجد،  پیش بینی  لزوم  بر  فارس،  استاندار 
ورزش و پایگاه سالمت در پروژه های نهضت ملی مسکن نیز تاکید 
کرد و افزود: هیچ مجتمع مسکونی نباید بدون مسجد و مدرسه اجرا 

شود.
برساخت خانه های  مبنی  اخیر رئیس جمهور  به دستور  اشاره  با  وی 
یک طبقه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهایی که زمین 

رئیس جمهور،  دستور  به  توجه  با  کرد:  بیان  دارند،  کافی  اندازه  به 
در شهرهایی که زمین به میزان کافی وجود دارد و امکان ساخت 

خانه های یک طبقه وجود دارد این اتفاق باید بیافتد.
نمایی  جا  به  نسبت  شهروندان  برخی  گاهی  گفت:  فارس  استاندار 
زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن گالیه دارند و مکان در 
انتظار داریم  نظر گرفته شده را مناسب سکونت خود نمی دانند که 
دستگاه های متولی در بحث جانمایی زمین حتی المقدور نظرات مردم 

را نیز جویا شوند.
دکتر ایمانیه، درخصوص مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن گفت: برای اجرای این طرح آمادگی داریم که 
قرار  اختیارشان  در  زمین  باشند  داشته  آمادگی  انبوه سازان  چنانچه 
دهیم و در مراحل بعد از جمله دریافت انشعاب های آب، برق و گاز 

و همچنین پروانه ساخت از آنها حمایت کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز:

 تحول در تأمین آب شرب شیراز
با  بهره برداری از خط دوم آبرسانی 

از سد درود زن

اسالمی شهر شیراز، در هفتاد  محمدرضا هاجری، سخنگوی شورای 
و پنجمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر شیراز گفت: بارها 
گفته و بازهم می گویم، شهرداری در کنار بوستان های بزرگ؛ مانند 
جبل دراک و بام های شیراز، الزم است، روی بوستان های کوچک 

محله ای متمرکز شود. 
حداقل های  از  می بایست  محروم  محالت  طلوع،  روزنامه  به گزارش 
فضای سبز برخوردار باشند. محالت محرومی که ساکنینش نه ماشین 
گرانقیمت و لوکس دارند، نه باغشهر دارند و نه وسایل نقلیه عمومی 
عمومی،  نقل  و  حمل  سبز،  فضای  سرانه  در  می بایست  تردد.  برای 
محرومیت زدایی و دریافت خدمات شهری در اولویت باشند، آنهم در 
عمل نه در شعار. بحمداهلل همتی که شورا و شهرداری روی کمیته های 
بدون  نموده اند،  متمرکز  محرومیت زدایی  و  محوری  مسجد  و  محله 
شک در آینده ای نزدیک، مردم خوب و باوفای شیراز طعم شیرین 

محرومیت زدایی را در محالت خواهند چشید. از تمامی حمایت ها و 
تشویق های اعضای بزرگوار شورا و شهرداری در این عرصه تقدیر 
و تشکر نموده، بدون تردید خیر و برکت شهر با این کار افزایش 
خواهد یافت و امید به آینده روشن در مدیریت شهری پرفروغ تر، 

حضور و ظهور پیدا خواهد کرد.


