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علومپزشکی شیراز:

وزیر ارتباطات
پاسخگوی اختالل
اینترنت باشد

ابتالی خانوادگی
در حال گسترش
است
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فرمانده سپاه فجر :سپاه در راستای محرومیتزدایی اقدامات متعددی را در سطح ملی اجرا میکند

وجود ظرفیت تولید و اشتغال
سردار بوعلی :افتتاح  ۱۴۰۰پروژه محرومیتزدایی در ایام محرم در فارس
صفحه 4

استاندار فارس در دیدار
با معاون وزیر راه و شهرسازی:

کمربندیشمالی
سهم راهداری است

روستاهایی که «دیوار» بر «دامن» شهر کشیدهاند؛ «الحاق ممنوع»!

دیوار سبز ،حائل شهر و روستا

دکتر ایمانیه :کمربندی جنوبی شیراز
به شهرداری سپرده شده است

مرز بین روستاها و شهرها در استان فارس جنگلکاری خواهد شد

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 4

با نسل جدید باید
با زبان خوش
و رأفت
سخن
گفت

آب روستاهای
بحرانزده
وصل شد
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فرمانده سپاه ناحیه ثاراهلل شیراز:

شهردار منطقه یک شیراز خبر داد:

عملیات لولهگذاری
هدایت آبهای
سطحی میدان
(ع)
امام حسین

صفحه 3

کارگران روزمزد
بسته معیشتی
گرفتند
صفحه 2

عکس تزیینی است

شهردار شیراز خبر داد:

شیراز مهیای استقبال و تشییع پیکر سردار عاشورایی فارس است
روز تشییع ســردار شــهید مقاومت فارس ذکر کرد .شهردار
شــیراز گفت :در روز عاشورا اســتفاده از مترو رایگان خواهد
بود و اتوبوسهای شــهری با حداکثر ظرفیت جهت رفتوآمد
شهروندان برای شــرکت در مراسم تشییع سردار شهید حاج
عبدالله اســکندری و مراسم روز عاشورا آماده ارائه خدمات به
شهروندان میباشند .وی با تأکید بر این موضوع که تمهیدات
الزم برای شرکتکنندگان در مراسم از جانب شهرداری شیراز
انجام شده اســت ،گفت :اقدامات الزم برای انتقال شهروندان
از چهارراه شــاهزاده قاسم ،پایانه احمدی به سمت دارالرحمه
و بالعکس در نظر گرفته شــده است .شهردار شیراز بیان کرد:
پارکینگهای موجود در مســیرهای منتهــی به حرم مطهر
حضرت شــاهچراغ(ع) که زیر نظر شــهرداری شیراز هستند،
به صورت رایگان در اختیار مــردم قرار میگیرند .اصنافی در

حوزه خدمات شهری نیز از آمادگی کامل سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی خبــر داد و عنوان کــرد :تیمهای موتوری،
خودرویی و پیاده و تیم تخصصی مدیریت بحران شهرداری در
طول مسیر تشییع آماده خدماترسانی خواهند بود.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه هوشمندسازی و سرمایهگذاری

شفیعی سرپرســت سازمان ســاماندهی مشــاغل شهری و
فرآوردههای کشاورزی شــهرداری در شورای راهبردی سازمان
از تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف به ویژه
حوزه فناوریهای نوین و هوشمندسازی و همچنین حوزه مهم
سرمایهگذاری خبرداد و گفت:دو حوزه تخصصی هوشمندسازی
و سرمایهگذاری حلقه مفقوده اقدامات سازمان است و با تشکیل
کارگــروه ویژه برای این دو حوزه ،با همکاری ســازمان فناوری
اطالعات و سازمان سرمایهگذاری شهرداری شیراز سعی میکنیم
برنامهریزی پروژههای ســازمانی بر پایه این دو حوزه تعریف و
اجرایی شــود .سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری
شهرداری شیراز تصریح کرد :در دورانی که هوشهای مصنوعی
به کمک انســان آمده اند ،انجام ســنتی و دستی کارها ظلم به
مردم و اتالف وقت و هزینه است و در کارگروه فناوریهای نوین
و هوشمندســازی بحث احصا و هوشمندسازی فرایندهایی که
میتوان به صورت الکترونیکی انجام داد و تاکنون به آن توجهی
نشده ،همچون اعمال نظارت و کنترل در میدانها و بازارچههای
میوه و ترهبار ،در اولویت قرار دارد و برای تسریع کار هیچ فرصتی
از دســت نخواهد رفت؛ چراکه در حــال حاضر نیز فرصتهای
زیادی را از دست داده ایم .شفیعی به انتظار شهروندان از سازمان
اشــاره کرد و گفت :شهروندان از سازمان ســاماندهی انتظار
خدمات دارند و اگر ما هنوز به روش دســتی و ســنتی اقدام به

باید با افق نگاه
رهبر معظم انقالب
هماهنگشویم
فرمانده انتظامی فارس در
نشست با رئیس دانشگاه شیراز:

مدیرعامل و رئیس ستاد بحران
شرکت آبفا فارس:

شــهردار کالنشهر شــیراز از آمادگی این نهاد برای استقبال
از پیکر مطهر و تشــییع سیدالشــهدای مقاومت استان فارس
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری شیراز ،سید
احســان اصنافی با تصریح بر ادای حق شــهید حاج عبدالله
اســکندری ،از آمادگــی ،برنامهریزی و انجــام تمهیدات الزم
توســط شهرداری شیراز برای اســتقبال و تشییع پیکر مطهر
سیدالشــهدای مقاومت فارس خبر داد .وی در ادامه سخنان
خود این تمهیدات را در ابعاد مختلف تشــریح و تصریح کرد:
انجام تبلیغات شــهری و فضاســازی عمومی در سطح شهر و
برپایی موکب در مسیر تشییع پیکر مطهر این شهید عزیز در
روز عاشــورا از اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی شــهرداری
شیراز است .اصنافی ،اطالع رســانی و انجام تبلیغات در مترو
و نــاوگان اتوبوس شــهری را از دیگر اقدامــات این حوزه در

آیتاهلل دژکام در آیین معارفه
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس:

انجام کارها کنیم ،هم در بحث اجرا و هم در بحث نظارت هیچ
رشد و توسعه ای نخواهیم داشت و به مرور هم نخواهیم توانست
نیازهای شــهروندان را برطرف نماییم و به سازمانی پرهزینه و
بدون بهرهوری تبدیل خواهیم شد.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای
کشاورزی شــهرداری شیراز ،پایش اطالعات ،تسریع انجام کار،
نظارت و بهرهوری باال را از مزایای هوشمندسازی فرایندها عنوان
کرد و ضمن تأکید بر انجام سریع امور مربوط به هوشمندسازی
فرایندها گفت :اســتفاده از دانش روز باعث شــفافیت شــده و
شــهروندان هم با دریافت خدمات شفاف و سریع ،قطعاً رضایت
بهتری از عملکرد مجموعه خواهند داشت.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سرمایهگذاری

اشــاره کرد و گفت :یکی دیگر از دغدغههای مهم شهرداریها،
بحث درآمدهای پایدار برای انجام امور شــهر اســت که باعث
شــده در سالهای گذشته تمرکز و تمایل مدیران شهری برای
تعریف پروژههای مشارکتی و سرمایهگذاری را افزایش دهد که
یکی از مهمترین سازمانهایی که میتواند در تعریف و تکمیل
ســایتهای خود در حوزه جذب سرمایهگذار نقشآفرینی کند،
سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای کشاورزی
شــهرداری شیراز اســت که به همین دلیل کارگروه تخصصی
سرمایهگذاری در سازمان تشکیل شد.
وی هدف از تشــکیل کارگروه ســرمایهگذاری را شناســایی
فرصتهای ســرمایهگذاری ،تعریف پروژههای سرمایهگذاری،
آسیبشناســی ســرمایهگذاری به ویژه در حوزه ســاماندهی
مشــاغل و ارائه راهکار برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
در تعریف سایتهای ســاماندهی مشاغل عنوان کرد و تأکید
نمود :در این حوزه ظرفیتســازی برای حضور بخش خصوصی
به صورت ویژه دنبال خواهد شد .سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری افزود :رابطه بین دستگاهی و تعیین مقرراتی که
عالوه بر اینکه حضور سرمایهگذاران را تسهیل میکند ،شفافیت
نیز داشته باشد ،از دیگر وظایف کارگروه است؛ چراکه در نهایت
این شــهروندان هســتند که باید از این مشارکت سود ببرند و
بهرهمند شوند.

توقف سهروزه فعالیت سامانههای الکترونیکی بیمهای تأمین اجتماعی

فعالیت ســامانههای الکترونیک بیمهای ســازمان تأمیناجتماعی از ساعت  ۱۴روز پنجشــنبه  ۱۳مرداد به صورت موقت و به مدت سه روز برای ارتقای بانکهای اطالعاتی سرویسهای بیمهای
متوقف میشود .به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی ،توقف فعالیت سامانههای بیمهای بهمنظور ارتقای بانکهای اطالعاتی و بهبود عملکرد خدمات مرتبط با این سامانهها انجام میشود
و در این مدت که مصادف با تعطیالت پایان هفته و نیز تعطیالت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است ،تمامی سرویسهای بیمهای به جز سرویس استحقاق درمان از دسترس خارج میشوند.
بر اساس این گزارش ،زمان توقف فعالیت سرویسهای بیمهای در میانه ماه و بین تعطیالت رسمی انتخاب شده است تا بیمهشدگان و کارفرمایان محترم با کمترین محدودیت ممکن مواجه شوند
و برای استفاده از خدمات در روزهای آتی مهلت کافی داشته باشند .همچنین برای آن دسته از کارفرمایان یا بیمهشدگانی که تاریخ پرداخت اقساط حق بیمه ،بیمه سربازی و ...آنان در این بازه
زمانی قرار گرفته است ،تمهیدات الزم اتخاذ شده تا بتوانند بعد از رفع محدودیت ،اقساط خود را پرداخت کنند .ارسال ابالغهای قانونی پرداخت حق بیمه نیز در این بازه زمانی متوقف خواهد شد.
الزم به ذکر است سامانه نسخه الکترونیک تأمیناجتماعی در این ایام در دسترس پزشکان و مراکز درمانی قرار دارد و صرفاً عکس بیمهشدگان و بازنشستگان در این سامانه قابل رؤیت نخواهد
بود و احراز هویت بیمهشدگان تأمیناجتماعی با استفاده از کارت شناسایی عکسدار انجام خواهد شد .سازمان تأمیناجتماعی همچنین شماره تلفن مرکز ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان
را که در این ایام بهصورت شبانهروزی ،اطالعات و راهنماییهای موردنیاز را به مخاطبان و ذینفعان ارائه خواهد کرد 1420 ،اعالم کرده است که بدون نیاز به شمارهگیری کد و با استفاده از تلفن
ثابت و تلفن همراه قابل دسترسی است.

