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شماره 56۱

از ابتدای دیماه انجام میشود

توزیع بنزین یورو  4در شیراز
افزودن  185دستگاه اتوبوس جدید و  26دستگاه تاکسی
به ناوگان شــهری و از ســر گیری توزیع بنزین یورو  4از
ابتــدای دی ماه در زمینه کنترل آلودگی هوا در شــیراز.
به گزارش روابط عمومیاداره کل حفاظت محیط زیســت
فارس در هجدهمین نشســت کارگــروه کاهش آلودگی
هوای شــیراز که در روز شنبه  12آبان ماه با ریاست دکتر
حسین جمشــیدی مدیر کل دفتر فنی استانداری و دکتر
سعید محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس و
ســایر اعضاء این کارگروه در استانداری فارس برگزار شد.
مصوبات هیئت وزیران در زمینه کنترل و کاهش آلودگی
هوا و اقدامات اجرایی در شــرایط اضطــراری آلودگی هوا
موضوع ماده 2و  3قانون هوای پاک بررسی شد.
در این جلسه نمایندگان شرکت پخش فرآوردههای نفتی
منطقه فارس ،شهرداری شیراز ،و پلیس راهور از برنامههای
مرتبط با کاهش آلودگی هوا گزارشاتی ارائه کردند.
بر اســاس اعالم شــرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه
فارس ،از ابتدای تیرماه سال جاری بدلیل افزایش مصرف
سوخت در سطح کشور ،توزیع بنزین یورو  4در سطح شهر
شــیراز نیز انجام نشــده بود که از تاریخ 1دی ماه ،مجدداً
تأمیــن و توزیع روزانه یک میلیون و  500هزار لیتر بنزین
یورو  4در سطح شهر شیراز از سر گرفته خواهد شد.
همچنین شــهرداری شیراز از نوسازی ناوگان حمل و نقل
درونشــهری و خرید  185دســتگاه اتوبوس جدید خبر
داد ،که از این میان تعداد  150دســتگاه اتوبوس تاکنون
جایگزین اتوبوسهای فرسوده شده است.
این دستگاه همچنین به افزودن  36دستگاه تاکسی جدید
به ناوگان حمل و نقل درون شهری شیراز اشاره کرد.
همچنین براســاس اعــام پلیس راهور مــوارد برخورد با
متخلفیــن آلودگیهای محیط زیســتی از جمله آلودگی
صوتی و آلودگی هوا در طی شــش ماه اول ســالجاری در
مقایسه با شش ماه ابتدای سال گذشته بیش از  100درصد
رشد داشته است.

درختکاری 3هکتاری در پارک
چغان الرستان

درختکاری  ۳هکتار از زمینهای پارک جنگلی تازه احداث
در روستای َچغان الرستان با روش جدید .به گزارش روابط
عمومیاداره کل حفاظت محیط زیســت فارس ،با همت
مســئولین روستای چغان و کارکنان ادارات محیط زیست
و منابع طبیعی الرستان و با یاری جمع کثیری از مردم و
عالقهمندان به محیط زیســت .نهالهای توت ،کنار ،نخل،
انجیر و دیگر درختهای سایهانداز در پارک تازه احداث در
روستای چغان الرستان کاشته شد.
در ایــن اقدام محیط زیســتی به منظــور صرفهجویی در
مصرف آب و رشد بهتر گیاهان ،از شیوههای جدید آبیاری
استفاده شــده و در کنار هر نهال یک کوزه آب هم درون
خاک قرار گرفت که ریشــه درخت با پیچش به دور این
کوزهها از رطوبت آن استفاده کند.

پروازهای شیراز به المرد از سر
گرفته شد

پروازهای شــیراز به المرد و بالعکــس پس از چندین ماه
وقفه ،یکشنبه  13آبان  97با انجام نخستین پرواز شرکت
هواپیمایی جمهوری اسالمی(هما) از سرگرفته شد.
مدیر فرودگاه بینالمللی المرد ،دوشــنبه در این زمینه به
خبرنگار ایرنا گفت :برای برقراری این پروازها پیگیریهای
متعددی انجام شد که در نهایت روز گذشته نخستین پرواز
ساعت  9صبح فرودگاه شــیراز را به مقصد فرودگاه المرد
ترک کرد و در میان استقبال مردم و مسئوالن وارد فرودگاه
المرد شــد .پرویز میری افزود :بر این اســاس ،یکشنبه و
سهشنبه هر هفته شاهد انجام پروازهای شیراز به المرد در
ساعت  9صبح و المرد به شیراز در ساعت  10و  30دقیقه
صبح خواهیم بود .وی اظهار داشــت :هــم اینک  2پرواز
هواپیمایی ماهان نیز جمعه و سه شنبه از تهران به المرد و
بالعکس انجام میشود که به دنبال افزودن یک پرواز دیگر
در روزهای یکشنبه بین تهران و المرد به وسیله هواپیمایی
ماهان هســتیم .او ادامه داد :عالوه بــر برقراری پروازهای
شــیراز -المرد ،برقراری و از سرگیری پروازهای خارجی از
المرد به دوحه ،مسقط و کویت را نیز در دستور کار داریم.
میری گفت :بر این اســاس ،درخواســتهای خود در این
زمینه را به شــرکتهای هواپیمایی ایران ایر و ماهان ارائه
کردهایم .مدیر فرودگاه بینالمللــی المرد ،درباره اقدامات
عمرانی در این فرودگاه هــم گفت :در کنار افزایش تعداد
پروازها ،اقدامات خوبی نیز در زمینه توسعه فرودگاه انجام
شده که از جمله میتوان به ساخت ترمینال جدید پروازی
که در آســتانه بهرهبرداری قرار دارد و همچنین پروژههای
دیوار حفاظتی و تکمیل طرحهای پروازی اشاره کرد.
وی ادامه داد :همچنیــن تجهیزات ناوبری مدرن نیز برای
فرودگاه المرد خریداری شــده که هــم اینک در مرحله
برنامهریزی نصب قرار دارد.

رفع مشکالت تأمین آب شرب
روستایی در داراب

بازدید نماینده و مســئولین شهرســتان زرین دشــت از
روســتاهای چاه زبر و بن دشت .به گزارش روابط عمومی
امور آبفاروســتایی شهرستان زریندشــت ،دکتر انصاری
نماینــده شهرســتانهای داراب و زرین دشــت به همراه
مهنــدس خرم فرماندار ،بخشــدار ایزدخواســت و برخی
از مســئولین شهرســتان از نزدیک مســائل و مشکالت
روســتاهای چاه زبر و بن دشت را مورد بررسی قرار دادند.
سیدی مدیر امور آبفا روستایی زریندشت در این خصوص
گفت :در زمینه مشــکالت تأمین آب شرب و ادامه اجرای
شــبکه توزیع نیز مقرر گردیــد پیگیریهای الزم صورت
پذیرد .وی افزود :این دو روســتا در بخش ایزدخواست و از
روستاهای محروم شهرستان و در فاصله  300کیلومتری
از مرکز استان قرار دارند.
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فارس
ایرادات رئیس اتاق بازرگانی فارس به قانون منع بکارگیری بازنشستگان:

سایه سیاست به ضرر اقتصاد است

تقدیر استانداری فارس از میزخدمت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رازقی :اول باید جانشینپروری انجام بدهیم سپس از وجود مدیران مدبر بیبهره شویم
کرده است .رئیس اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه برای اجرای این
قانون باید در مرحله اول جانشــینپروری انجام میشد یادآور شد :این
قانون بسیار مناسب و خوب است اما باید از چند سال گذشته جوانان با
استعداد و مدیر را پرورش میدادیم تا امروز با خرج مدیران پیشکسوت
و با سابقه با مشــکل مواجه نشویم .رازقی با بیان اینکه بخش زیادی از
مشکالت اقتصادی استان فارس مباحث ملی است ،گفت :امروز مشکالت
فعاالن اقتصادی اســتان فارس در حوزه اقتصاد ،ملی است و امیدواریم
سایه سیاست از تصمیمگیریهای کشور برداشته شود.
وی یادآور شــد :آنچه امروز در وضعیت اقتصادی اســتان فارس شاهد
هستیم به طور با همدلی و اتحاد بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده اما
این روند باید ادامه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اســتان فارس گفت :اجــرای قانون منع بکارگیری
بازنشستگان همان سایه سیاست بر اقتصاد است که به طور حتم استان
فارس متضرر میشود .جمال رازقی در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با اشاره
به اینکه عدم ثبات مدیریت طی چند ســال گذشته باعث عقبماندگی
استان فارس شده است ،یادآور شد :متأسفانه مدیریت ارشد استان فارس
طی چند سال گذشــته تغییرات متعدد داشته که این نبود ثبات باعث
بروز مشکالتی در بخش اقتصادی فارس شده است.
وی با اشــاره به اینکه بخش خصوصی بــه قانون و اجرایی قانون احترام
میگذارد ،گفت :اســتان فارس از قانون منع بکارگیری بازنشســتگان
متضرر میشود زیرا استانداری را از دست میدهد که طی مدت گذشته
در استان آرامش ایجاد کرده و همواره از بخش خصوصی استان حمایت

قائممقام شهردار شیراز:

لونقل عمومی
شیراز در زمینه حم 
الگوی سایر شهرها است

قائم مقام شهردار شیراز عنوان کرد :شیراز از جمله موفقترین شهرهای
ایران در زمینه حمل و نقل عمومیاســت و در سطح کشور به عنوان
الگویی برای سایر شهرها شناخته میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری شیراز ،مهندس ارزانی در آیین
تکریم و معارفه رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری
شیراز با اشاره به نوســازی بخش وسیعی از ناوگان اتوبوسرانی و ورود
 ۱۸۵اتوبوس جدید به این ناوگان طی ماههای اخیر گفت :شیراز از نظر
تعداد اتوبوسها ،امکانات و تجهیــزات ،نظم در ارائه خدمات و رعایت
سرفاصلهها و ...در میان شهرهای ایران سرآمد است.
وی خطــاب به رئیس جدید ســازمان مدیریت حمل و نقل مســافر
گسترش خطوط اتوبوسرانی در مناطق کمتر برخوردار شهر را ضروری
دانست و افزود :توزیع عادالنه امکانات و خدمات در سطح شهر منجر به
افزایش رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده میشود.
قائم مقام شهردار شــیراز با بیان اینکه رئیس جدید سازمان مدیریت
حمل و نقل مســافر مدیری باتجربه و شناخته شده در این حوزه است
و خاطرنشان ساخت :مهندس ناصری مدیر پیشین این سازمان نیز به
علت فعالیت در پســتهای مختلف حوزه حمل و نقل دارای بینش و
تجربه باال است ،از این رو وی به عنوان مشاور شهردار در زمینه حمل و
نقل فعالیت خود را در مجموعه مدیریت شهری ادامه میدهد.
همچنین در این آیین رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک
شورای اسالمیشهر شیراز گفت :حمل و نقل به علت ارتباط مستقیمی
که با شــهروندان دارد به عنوان پیشانی شهرداری محسوب میشود و
مجموعه مدیریت شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
دکتر قائدی هوشمندســازی و نوســازی ناوگان اتوبوســرانی ،خرید
اتوبوسهای برقی و ساماندهی ایستگاهها و خطوط اتوبوسرانی را از جمله
برنامههای کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی

شهر شیراز دانســت و خاطرنشان کرد :به منظور بهبود خدماترسانی
در این حوزه الزامیاســت که طرح جامع حمل و نقل شیراز تکمیل و
براساس آن همپوشانی خطوط ،سرفاصلهها و ...اصالح شود.
وی خطــاب به مدیران حــوزه حمل و نقل تأکید کرد :اگر خواســتار
استفاده و استقبال شــهروندان از وسایل حمل و نقل عمومیهستیم
باید در ابتدا زیرساختهای مناسب این حوزه که امنیت ،نظم و رفاه را
برای آنها به ارمغان میآورد ،فراهم کنیم.
رئیس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمیشهر
شیراز راهاندازی تاکسی آنالین ،توسعه پرداخت الکترونیکی برای حل
مشکل پول خرد ،ارائه تسهیالت به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی
و تکریم بیش از پیش آنها را از مهمترین انتظارات شورای اسالمیشهر
شــیراز از مهندس حسن شاهی رئیس جدید سازمان مدیریت حمل و
نقل مسافر دانست.
نماینده شورای شهر در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری
شیراز نیز اظهار کرد :مهمترین دغدغه برنامه ریزان شهری ،دستیابی به
عدالت اجتماعی در توزیع منابع و اجرای رویههای مرتبط با شهروندان
است و شهرداری به عنوان نهادی که مسئولیت اداره و ساماندهی شهر
را برعهده دارد باید به مفهوم توسعه عدالت اجتماعی در مسایل شهری
توجه ویژه داشته باشد.
دکتــر دودمان خطاب به رئیس جدید ســازمان مدیریت حمل و نقل
مســافر شهرداری شیراز تأکید کرد :انتظار ما از مهندس حسن شاهی
این است که با فراهم آوردن زمینههای استفاده معلوالن و جانبازان از
وســایل حمل و نقل عمومیبه شیرازی بیاندیشد که نمونهای ایدهآل
برای توسعه عدالت محور و الگوی حضور معلوالن در سطح شهر باشد
و بتوانیم با در پیش گرفتن این رویکرد الگوی ســایر شهرها در زمینه
دسترسی تمامیاقشار جامعه به خدمات شهری باشیم.

این عضو شورای شهر خواستار توجه جدی به ارزیابی تأثیرات اجتماعی
ی پروژههــا و نگرش یکپارچه بــه مدیریت حمل و
و فرهنگــی تمام 
نقل شهری شــد و افزود :بســیاری از پروژههای ترافیکی ،پروژههایی
برگشتناپذیر هستند و پس از شکلگیری آنها ،هویت شهر تحت تأثیر
قرار گرفته و سمت و سوی توسعه شهری تغییر میکند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری شــیراز نیز در آیین تکریم و
معارفه رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل مســافر گفت :با توسعه
زیرســاختهای ناوگان اتوبوســرانی ،راهاندازی تاکسی آنالین ،فراهم
کردن زمینههای اســتفاده بیشــتر شــهروندان از ناوگان حمل و نقل
ی شــیراز بخشــیده
عمومیو ...جانی تازه به حوزه حمل و نقل عموم 
میشود.
دکتر زوربخش تالش جهت خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی ،تدوین
سیاستها و بستههای تشویقی برای رانندگان تاکسی و اتوبوس ،توسعه
ی و...
ناوگان حمل و نقل عموم 
را از جمله اقدامات رئیس پیشین سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
دانســت و گفت :مجموع این اقدامات منجر به این شده است که امروز
ی در شیراز مناسب باشد.
وضعیت حمل و نقل عموم 
در این آیین ،مســعود حسن شــاهی به عنوان رئیس جدید سازمان
مدیریت حمل و نقل مســافر شهرداری شــیراز معرفی و از تالشهای
حمیدرضا ناصری رئیس سابق این سازمان تجلیل شد .همچنین طی
حکمیحمیدرضا ناصری به عنوان مشــاور شهردار در زمینه حمل و
نقل منصوب شد.

میز خدمت ســاختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی شــیراز که از ابتدای تیرماه
امسال راهاندازی شــده ،با هدف الگوبرداری سازمانهای
مختلف درون و برون استانی ،مورد بازدید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومیدانشــگاه علوم پزشکی شیراز،
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت :تا کنون،
اداره کل امور مالیاتی فارس ،اداره کل آموزش و پرورش
فارس ،شرکت توزیع نیروی برق فارس ،شرکت مخابرات
فارس ،دانشــگاه شیراز و دانشــگاههای علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی فسا ،مازندران و رفسنجان از
این میز خدمت بازدید کردهاند.
دکتر «مهرداد شــریفی» با اشاره به نظارت دستگاههای
فرادســتی بر ارایه مناسب خدمت به مردم افزود :رئیس
امور سالمت اداری ،صیانت از حقوق مردم و دبیر هیئت
ی کشور ،رئیس
عالی نظارت ســازمان اداری و استخدام 
و معــاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان مدیریت و
برنامهریزی استان ،مدیرکل دفتر بازرسی و مدیر عملکرد
و امور حقوقی استانداری فارس از میز خدمت دانشگاه به
صورت سرزده بازدید کردهاند.
این عضو هیئت رئیســه دانشــگاه اعالم کــرد :عملکرد
مناســب میز خدمت ســاختمان مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز ،مورد توجه
مقامهای کشوری و اســتانی بازدید کننده قرار گرفته و
اســتانداری فارس هم با ارسال مکاتبه خطاب به رئیس
دانشگاه ،تالشهای انجام گرفته را مورد تقدیر قرار داده
است.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه ،موفقیت در
ایــن عرصــه خدمترســانی را نتیجه تالش گســترده
دستاندرکاران میز خدمت دانشگاه و همچنین همدلی و
همراهی مدیران ارشد دانشگاه در این زمینه عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان خبر داد:

پروژه راهسازی خیرساز روستای
قالت اوز از پیشرفت خوبی
برخوردار است

زنگ خطر مصرف نمک دریا در فارس به صدا درآمد

«ید» یک ماده مغذی ضروری برای انسان است که باید به طور روزانه
مصرف شــود و حیاتیترین نقش آن در بدن شــرکت در ساختمان
هورمونهــای تیروئیدی و به تبع آن در رشــد ،تکامل جســمیو
سیستم عصبی است.
به گزارش روابط عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز ،معاون بهداشت
دانشــگاه گفت :به دلیل پایین بودن میزان ید در بیشتر مواد غذایی
به غیر از غذاهای دریایی ،یک راه تأمین ید موردنیاز بدن ،اســتفاده
از مواد غذایی غنی شده با ید و تغییر در عادات غذایی مانند مصرف
خیلی از غذاهای دریایی است.
دکتر «عبدالرســول همتی» با بیان اینکه غنیسازی نمک خوراکی
با «ریزمغذی ید» از نزدیک به ســه دهه پیش در کشــور آغاز شده
است ،با ابراز تأسف از گسترش تبلیغات بیاساس و غیر علمیعلیه
مصــرف نمک ید دار و ترغیب به مصرف نمک دریا ،بیان کرد :انجام
این تبلیغات آسیبرســان ،موجب شــده تا معاونت بهداشت بر آن
شــود تا ید نمکهای خوراکی خانوارهای شهری و روستایی را مورد
سنجش قرار دهد.

مدیــر اداری مالی معاونت درمان دانشــگاه علوم
پزشکی شیراز به همراه مدیران و کارشناسان اداره
نظارت و اعتبار بخشــی معاونت درمان دانشگاه با
حضور در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) کوار
بر شــیوه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی نظارت
و مسایل مختلف این بیمارستان را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومیدانشــگاه علوم پزشکی
شیراز ،دکتر «حسین درویشــی بهلولی» در این
بازدید ابــراز امیدواری کرد تا با سیاســتگذاری

او گزارش داد :این برنامــه به همت گروه بهبود تغذیه جامعه ،گروه
ســامت محیط ،امور بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه و همکاری
معاونت غذا و دارو ،با سنجش ید انواع نمکهای خوراکی خانوارهای
شــهری به کمک کارشناسان تغذیه و در روســتاها نیز با همکاری
بهورزان انجام گرفت.
دکتر همتی با اشــاره به اینکه نتایج به دســت آمده نشــان داد که
خانوارهای اســتان به مصرف نمکهای غیر یددار ،نمک دریا ،نمک
دریاچه ارومیه و دیگر موارد مشابه روی آوردهاند ،هشدار داد :عوارض
خطرناک مصرف اینگونه نمکها زنگ خطری برای افزایش ســقط
جنیــن ،زایمانهای زودرس ،تولد نوزاد مرده ،اختالل رشــد مغزی
جنین ،عقب ماندگی جسمیو ذهنی نوزادان و بسیاری از بیماریهای
دیگر اســت .او با تأکید بر اینکه نمکهایــی با نامهای تجاری دریا،
رودخانه ،دریاچه ارومیه ،چشــمه ،شفا ،سالمت ،سوناکس و تخته،
غیرمجاز هســتند ،توضیح داد :اینگونه نمکها دارای ناخالصیهایی
مانند شــن ،ماسه ،خاک ،گچ ،فلزات ســنگین مانند سرب ،جیوه و
آرســنیک بوده که منجر به بروز عوارض نامطلوب در سیســتمهای

گوارشــی ،کلیوی ،کبدی ،ریوی و جلوگیری از جذب آهن شــده و
خطر سرطانزایی دارند.
دکتر همتی اعالم کرد :در راستای آگاه سازی مردم ،معاونت بهداشت
دانشگاه با همکاری معاونت غذا و دارو برای گسترش آموزش اهمیت
مصرف نمک ید دار و آسیبهای نمک دریا به عموم مردم به کمک
رسانههای جمعی و برگزاری نشستهای حضوری کارشناسان تغذیه،
بــا افزایش نظارت بر مراکز عرضه و جمــع آوری برندهای غیرمجاز
ازسوی کارشناسان بهداشت محیط و گسترش بازرسی کارخانههای
تولیدی نمک از سوی کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت
غذا و دارو ،برای مقابله با این موضوع تالش دارد.
معاون بهداشــت دانشگاه تأکید کرد :اســتفاده از نمک تصفیه شده
یددار یکی از ســادهترین و مؤثرترین روشها برای دریافت ید بوده
و مردم باید نمکهایی را که بر روی بســتهبندی آنها عنوان «نمک
تصفیهشده یددار» قید شده و دارای پروانه ساخت ،سیب سالمت و
مورد تأیید وزارت بهداشت است استفاده کنند ،زیرا نمکهای دیگر
برای مصرف خوراکی ،غیرمجازند.

با حضور تیم نظارتی ستاد معاونت درمان دانشگاه انجام شد:

اورژانــس ،آزمایشــگاه ،رادیولوژی ،اتــاق عمل،
زایشگاه ،بستری مردان ،زنان و اطفال بازدید و در
گفتگو با کارکنان و پزشکان ،نحوه فعالیت و ارایه
خدمات دهی در این بخشها ،بررسی شد.
دکتر «نجمه احمدزاده گلی» سرپرســت جدید
بیمارســتان حضرت فاطمه زهــرا(س) کوار نیز در
این بازدید گزارشــی از فعالیتهــا و خدمات این
بیمارستان ارایه کرد.

بررسی راهکارهای توسعه خدمات بیمارستان حضرت زهرا(س) کوار
معاونت بهداشت و درمان دانشگاه ،این بیمارستان
در آینــده نزدیک چشــمانداز مطلوبــی یافته و
روند بهبــود فرآیندهای ارایه خدمــات درمانی،
رضایتبخشتر از گذشته باشد.
او از پیگیــری مجموعه دانشــگاه بــرای تجهیز

بخشهای اتاق عمل ،بستری و دیالیز خبر داد.
«سیدعلی شــمس نیا» رئیس شبکه بهداشت و
درمــان کوار نیز ضمن ارائه گزارشــی از وضعیت
ی و کیفی
موجــود و ارتقای شــاخصهای کمــ 
بیمارســتان ،گفت :در این بازدیــد از بخشهای

بــه گزارش روابــط عمومــیاداره کل راه و شهرســازی
الرســتان ،مهندس محمدرضا باقری فــرد مدیر کل راه و
شهرســازی الرستان به همراه جلیل حسنی فرماندار ویژه
الرستان از پروژه خیرساز راه روستایی قالت واقع در بخش
اوز الرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرایی
این پروژه قرار گرفت.
باقرى فرد اظهار داشت :در حوزه استحفاظی این اداره کل
خیرین زیادی وجود دارند و اکثر امکانات این شهرستانها
مانند مدرسه ،دانشــگاه ،بیمارستان ،درمانگاه و مساجد با
همت این بزرگواران ساخته شده است و با رایزنیهایی که
با این نیکاندیشان طی چند سال اخیر صورت گرفته باعث
شده بخشی از این خیرین در حوزه راهسازی و راهداری نیز
ورود کرده و تا کنون دهها کیلومتر جاده ،پل وحذف نقاط
پرحادثه توسط این خیرین انجام شده و چندین پروژه نیز
در دست اجرا است.
وی در خصوص پروژه خیر ساز روستای قالت تصریح کرد:
این پروژه با همت اقای ســید عبدالله حسینی از خیرین
منطقه به طول  4کیلومتر در حال اجراست و با اتمام این
پروژه دسترســی مردم این روســتا به جاده اصلی حدود
5کیلومتر کاهش خواهد یافت و  2دســتگاه ابنیه فنی نیز
در این محور ساخته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازى الرستان افزود :راه محور توسعه هر
منطقه است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از خیرین
تقاضامندیم تا در پروژههای راهســازی و راهداری بازوی
توانمندی برای این اداره کل باشند و با اقدام خداپسندانه
خود نقش بسزایی در پیشرفت و آبادانی منطقه ایفا نمایند.

آگهی فراخوان شناسایی مشاور به شماره 97-113

افزایش فوتهای ناشی از سوختگی در فارس

مدیرکل پزشــکی قانونی استان فارس اعالم کرد که در  6ماه نخست امسال در مقایسه با سال قبل،
فوت ناشی از سوختگی در فارس حدود  3.1درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا منطقه فارس به نقل از روابط عمومیپزشکی قانونی فارس ،سعید غالمزاده گفت:
در  6ماه اول ســال گذشته  64مورد و امسال  66مورد فوت ناشی از سوختگی توسط مراکز پزشکی
قانونی استان فارس تأیید شده است.
غالمزاده همچنین گفت :از کل  66فوت شده بر اثر سوختگی 35 ،نفر مرد و مابقی زن بودند.
براســاس این گزارش و به استناد آمار اعالم شــده از سوی سازمان پزشکی قانونی ،در  6ماه نخست
امسال ،استان فارس در شاخص مرگ براثر سوختگی با تعداد  66فوتی بعد از استانهای خوزستان،
تهران و اصفهان ،رتبه چهارم را در کشور دارد.
به گزارش ایســنا ،افزایش شــمار فوت شدگان ناشی از سوختگی در اســتان فارس در حالی توسط
پزشــکی قانونی استان رسانهای شده است که بیش از یکسال قبل بیمارستان امیرالمومنین(ع) تحت
عنوان مرکز درمانی فوق تخصص ســوانح و سوختگی در شهر صدرا راهاندازی و این امیدواری ایجاد
شــده بود که شاهد کاهش مرگ و میرهای ناشی از سوختگی نه تنها در فارس که در جنوب کشور
خواهیم بود.

نوبت دوم

با سالم ،شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در نظر دارد بابت اجرای عملیات طراحی و نظارت بر پروژههای سرمایهای ،فتوولتائیک و خدمات مشترکین در
شهرستان تابعه شرکت توزیع برق فارس نسبت به شناسایی مشاوران واجد صالحیت در این زمینه و ارزیابی ایشان اقدام نماید .لذا مشاوران واجد صالحیت
بایســتی بر طبق تاریخهای ذیل نســبت به تحویل مستندات به شرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس اقدام نمایند .الزم به ذکر است به مدارک تحویلی
مخدوش و یا ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ  97/09/03تحویل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .ذکر شماره فراخوان ،موضوع ،نام شرکت ،آدرس و شماره
تماس متقاضی بر روی پاکت تحویلی الزامیاست.
 -۱نشانی برگزارکننده :شیراز -خیابان معدل -مابین فلسطین و مالصدرا -تلفن 32319374-80 :میباشد.
 -۲زمان دریافت اسناد :از تاریخ  97/8/13لغایت  97/8/20به مدت ۵روز کاری میباشد.
 -۳نحوه دریافت اســناد :دسترســی به اسناد فراخوان از طریق شبکه اطالعرسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به
آدرس  www.farsedc.irو پایگاه ملی مناقصات به آدرس  lets.mporg.irامکانپذیر میباشد.
 -۴آدرس محل تحویل اسناد :شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اداره دبیرخانه میباشد.
 -۵زمان تحویل اسناد :حداکثر تا ساعت 11صبح روز شنبه مورخ  97/09/03میباشد.
 -۶واحد بررسی کننده اسناد :معاونت مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس میباشد.
 -۷متقاضیانی که حداکثر تا روز شــنبه مورخ  97/09/03مدارک را تحویل نمایند مورد ارزیابی قرار گرفته و شــرکتهایی که حداقل امتیاز فنی الزم ( )60را کسب نمایند
توسط شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در لیست مشاوران تأیید صالحیت شده برای اجرای عملیات موضوع فراخوان قرار گرفته و از ایشان جهت فرآیند انتخاب مشاور
مربوطه دعوت بعمل میآید .الزم به ذکر است کلیه مدارک و اسناد ارزیابی بایستی به امضاء دارندگان حق امضاء مجاز رسیده و به مهر شرکت متقاضی ممهور گردند ،همچنین
اطالعات ارسالی بایستی صحیح و کامل بوده و مدارک درخواست شده مندرج در اسناد ارزیابی نیز به طور کامل ارسال گردند.
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