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شماره ۵۳۹

فارس
مدیر توسعه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک ایران:

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان خبر داد:

با بهسازی گردنه محمله  20نقطه
پرحادثه حذف خواهد شد

به گزارش روابط عمومیاداره کل راه و شهرسازی الرستان
مهنــدس باقری فرد مدیــرکل در خصوص محور خنج به
عالمرودشــت اظهار داشــت :این محور یکی از مسیرهای
دستری خنج به عالمرودشت است که جهت اصالح گردنه
پرحادثه محمله در حال حاضر دو پیمانکار مشغول فعالیت
هستند و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
باقری فرد تصریح کرد :از دو ســمت ایــن محور به طول
 9کیلومتــر و عرض  11متر عملیات حذف گردنه محمله
در حال انجام اســت و  20نقطه پرحادثه نیز حذف و یکی
از مشکالت این مســیر در زمان عبور بارهای ترافیکی که
همان شیب زیاد بود بر طرف خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه کل حجم خاکبرداری در این پروژه
 830هزار متــر مکعب و حجم خاکبرداری  467هزار متر
مکعب اســت ،افزود :تعداد 26ابنیه فنی نیز در این پروژه
در حال احداث است.
شهردار منطقه یازده:

جایگاه و نقش ارزشمند پلیس
بر کسی پوشیده نیست

به مناســبت هفته نیروی انتظامیو همچنین تجلیل از
زحمتکشــان عرصه نظم و امنیت ،مهندس برزگر شهردار
منطقه یازده با تعدادی از مســئولین کالنتری  22آزادگان
دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومیشــهرداری منطقه یازده در این
دیدار که جمعی از مســئولین این شــهرداری نیز حضور
داشــتند مهندس برزگر ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره
شــهدای گرانقدر و سرافزار نیروی انتظامیو تبریک هفته
نیروی انتظامی ،با اشاره به امنیت و آرامش امروز کشور ،این
آسایش و امنیت را مدیون خون شهدا ،جانبازان ،ایثارگران
و فداکاریهــا و فعالیتهــای شــبانه روزی نیرویهای
نظامی ،انتظامیو امنیتی دانست و گفت :نیروی پر افتخار
انتظامیبه عنوان حافظان نظم و امنیت در پاســداری از
دستاوردهای انقالب اسالمیدر کنار سایر نیروهای مسلح
جمهوری اســامیایران نقش مهمیبر عهده دارد و این
جایگاه و نقش ارزشمند بر کسی پوشیده نیست.
وی خاطر نشان کرد :هفته نیروی انتظامیفرصت مغتنمی
است برای تجلیل از بزرگمردانی که خاضعانه جان بر کف
اخالص نهاده و از امنیت کشــور و نظام مقدس جمهوری
اســامیایران حراســت و محافظت میکننــد و همه ما
وظیفه داریم از خدمات شــجاعانه ،حضور هوشــمندانه و
جانفشــانیهای فرماندهان و کارکنان خدوم و زحمتکش
نیروی انتظامیقدردانی نمائیم.

ی جویم
جلسه انجمن کتابخانه عموم 
برگزار شد
خبرنگار_آرزو جهان پیما:

جلســه انجمن کتابخانه عمومیبخــش جویم با حضور
ی جویم،
بخشــدار ،شــهردار ،مســئول کتابخانه عمومــ 
مدیریــت آموزش و پــرورش و عضو انجمــن کتابخانه با
محوریت هماهنگی جهت تدوین برنامههای هفته کتاب و
کتابخوانی ،گزارش مالی سال  ۹۵و  ۹۶و گزارش عملکرد
کتابخانه در محل بخشداری جویم برگزار گردید.
در این جلسه مقرر شــد امسال ،برنامههای هفته کتاب با
شــور بیشتری نسبت به ســالهای قبل برگزار تا فرهنگ
کتاب و کتاب خوانی ترویج داده شود.
برنامههای تعیین شــده جهت هفته کتاب شــامل برپایی
نمایشگاه هنرهای تجسمی ،شــاهنامه خوانی و تجلیل از
کتاب خوانان برتر شهر میباشد.
الزم به ذکر اســت هفته آخر آبان ماه به نام هفته کتاب و
کتاب خوانی نامگذاری شده است.

بهرهبرداری از طرح بهسازی 158
واحد شهری و روستایی فسا
همزمان با  15مهر روز روستا بهرهبرداری از طرح بهسازی
 158واحد شــهری و روســتایی در قالب طرح بازسازی
مناطق ســانحه دیده و طرح ویژه بهســازی و بازســازی
مسکن روستائی در شهرستان فسا به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومیبنیاد مسکن استان فارس ،محمد
انصاری جابری در حاشــیه بهره بــرداری از طرحهای یاد
شده گفت :در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن
روســتائی  102واحد مسکن شــهری و روستایی در این
شهرستان و در قالب بهسازی مناطق سانحه دیده  56واحد
مسکونی بهسازی شده است.
انصــاری جابری با بیــان اینکه روز روســتا فرصتی برای
یادآوری خدمــات توســعه و محرومیتزدایی در مناطق
روســتایی است گفت 36 :میلیارد و  313میلیون ریال در
قالب تســهیالت اعطایی و خودیاری اهالی برای بهسازی
واحدهای شهری و روستایی و  24میلیارد و  976میلیون
ریال از محل اعتبارات اســتانی برای بهســازی واحدهای
سانحهدیده از حوادث در این شهرستان هزینه شده است.
مدیر بنیاد مســکن اســتان فارس بر لزوم تــداوم اجرای
طرحهای توســعه و عمران شــهری و روســتایی در این
شهرســتان تأکید کرد و گفت :عمده این طرحها در سال
های  95و  96آغاز شــده و اکنون خانوارهای روستایی از
مزایای آن بهرهمند میشوند.

مشکالت شرکتهای مدیریت صادرات تسهیل میشود

همایش برنامههای ســازمان صنایع کوچک ایران در راســتای توسعه
همکاری و صادرات به کشورهای اروپایی در اتاق بازرگانی فارس برگزار
شــد .به گزارش روابط عمومیاتاق بازرگانی فارس ،مدیر توسعه بازار و
امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این
همایش گفت :هم اینک  121خوشــه و  69کنسرسیوم صادراتی برای
توسعه پایدار صادرات در کشور فعالیت میکنند.
احمد جوانمردی بر نقش خوشــهها و کنسرسیومها در صادرات موفق
و پایدار اشــاره کرد و افزود :با شناســایی و ایجاد کنسرسیوم صادراتی
ی مهم در توسعه پایدار و
در خوشــههای صنعتی مختلف در کشور ،گام 
منسجم صادرات کشور برداشته خواهد شد.
وی در خصوص طرحهای حمایتی سازمان صنایع کوچک نیز بیان کرد:
ســازمان صنایع کوچک در دو حوزه اساســی زیرساختها و نرمافزاری
از صنایع کوچک حمایت میکند .جوانمردی اظهار داشــت :در زمینه
زیرساختها ،تأمین زیرســاختها و بهرهمندی شهرکهای صنعتی از

آب ،بــرق ،تلفن ،فضای ســبز و تصفیهخانهها از جملــه اقدامات انجام
شده است و  ۷۷۸شهرک و ناحیه صنعتی فعال از این امکانات استفاده
میکنند .وی اضافه کرد :در حوزه نرم افزاری نزدیک به  ۲۰فعالیت ثابت
و دائم در حوزه آموزش ،شرکت در نمایشگاهها و توسعه فناوری ،تأمین
مالی ،هیئتهای تجاری و روابط بینالمللی ارایه میشود که امسال بحث
استارتاپها نیز در دستور کار ما قرار گرفته است.
مدیر توسعه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک ایران در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت شرکتهای مدیریت صادرات
در کشور ادامه داد :مباحث پیرامون ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات
از پنج ســال پیش در کشور در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد 60
شرکت مدیریت صادرات کشور وجود دارد.
جوانمردی عنوان داشت :یکی از مباحث مطالعه شده در بحث صادرات،
شــرکتهای مدیریت صادرات است که این تیمهای تخصصی میتواند
تأثیر بســزایی در صادرات داشته باشــند .وی با بیان اینکه شرکتهای

دیدار فرمانده ارشد نظامی آجا
با فرمانده انتظامی استان فارس

مدیریــت صادرات با ارائه مشــاورههای تخصصی حلقه واســطه بازار و
تولیدکنندگان است و کاالهای تولیدی را به بازار وصل میکنند تصریح
کرد :در سال گذشته صادرات شرکتهای مدیریت صادرات هفت دهم
درصــد بوده که با برنامهریزی انجام شــده و اقدامات صورت گرفته این
میزان در ســالهای آینده به میزان بیشــتری برسد .جوانمردی با بیان
اینکه جایگاه این شــرکتها در اتاق بازرگانی شکل گرفته است افزود:
الیحه قانونی بــرای رفع خال قانونی این شــرکتها تدوین و با حضور
کارشناسان اصالح شده است که به زودی نسخه نهایی این الیحه برای
تصویب به مجلس تقدیم میشود.
وی بیــان کرد :با تصویب این الیحه قانونی جایگاه قانونی شــرکتهای
مدیریت صادرات مشــخص میشــود و معضالتی مانند مالیات ،بیمه و
خدمات که در حال حاضر در شــرکتهای مدیریت صادرات وجود دارد
رفع میشود و همچنین موضوع مهم اعتماد به این شرکتها نیز از سوی
واحدهای تولیدی و شرکتها ،ایجاد میشود.

راهدار :مکانیزم صادرات در جهان به وسیله دولتها پشتیبانی میشود

با ذائقه مصرفکننده بیگانهایم

عضــو هیئت نماینــدگان و معاون اتاق بازرگانی فــارس گفت :در پی
برگزاری جلســات متعدد تخصصی در حوزه صــادرات به این موضوع
رســیدیم که برای صادرات قوی و پایدار نیازمند مرکزی برای متمرکز
شدن و راهبری صادرات هستیم از اینرو به زودی مرکز تسهیل تجارت
بینالملــل با هدف افزایش میزان صادرات اســتان به لحاظ حجمی و
وزنی و افزایش تعداد صادرکنندگان در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی
میشود.
به گزارش روابــط عمومیاتاق بازرگانی فارس ،یلدا راهدار در همایش
برنامههای سازمان صنایع کوچک ایران در راستای توسعه صادرات به
کشــورهای اروپایی که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شــد ،بیان کرد:
اقتصاد فارس وابســته به بخش کشاورزی اســت و عمده صادرات ما
در حوزه کشــاورزی به کشورهای حاشــیه خلیج فارس است و کمتر
صادرکنندگان ما در مناطق و کشورهای دوردست حضور دارند.
وی افزود :از دالیل عدم حضــور صادرکنندگان ما در بازارهای جهان،

 8شکارچی در تور محیطبانان فارس گرفتار شدند

تور محیط بانان استان فارس در یک روز  8متخلف 7 ،قبضه اسلحه که یکی آز آنها جنگی بوده و  2دستگاه
ی حفاظت محیط زیست فارس،
خودرو و مقدار زیادی سایر ادوات شکار را صید کرد .به گزارش روابط عموم 
در روز  16مهرماه مأموران یگان محیط زیســت فارس در یک روز در ســه منطقه از مناطق تحت مدیریت
محیط زیســت فارس در شهرســتانهای الر ،کازرون ،المرد ،خنج و در پارک ملی بمو 8 ،متخلف را به دام
انداخته و از متخلفین  7قبضه اسلحه شامل یک قبضه اسلحه جنگی ژ ۳-خور غیرمجاز دوربین دار ،سه قبضه
اســلحه ساچمه زنی تک لول ،دو قبضه اسلحه دولول و یک قبضه pcpبه همراه کوله پشتی ،گوشی موبایل،
۳دستگاه بیسیم ،پروژکتور ،دوربین شکاری ،یک دستگاه اره برقی و تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف
و ضبط شده و دو دستگاه خودرو نیسان و پراید نیز توقیف شد.
در پارک ملی بمو در یک روز پر تنش یک متخلف به همراه اسلحه جنگی ژ 3-خور دستگیر شد.
آرندی رئیس پارک ملی بمو در رابطه با چگونگی دستگیری متخلفین گفت :مأمورین که از شب گذشته در
پارک ملی بمو بیتوته کرده بودند در ساعات ابتدایی صبح  ۳نفر شکارچی متخلف مسلح را مشاهده کرده و
اطالع رسانی کردند .بنابراین به اتفاق سایر محیط بانان در محل حضور یافته و باتوجه به صعب العبور بودن
منطقه در مســیر مناسب قرارگرفتیم به نحوی که هم در معرض دید شکارچیان نبوده و هم تسلط کافی بر
شکارچیان داشته باشیم.
مأمورینی که نزدیک صحنه بودند متخلفین را زیر نظر داشته و به آرامیبه متخلفین نزدیک میشدند که
متخلفین با دوربین کشی محیط بانان را مشاهده کردند.
محیط بانان به منظور جلوگیری از متواری شــدن متخلفین قبل از رســیدن سایرین مجبور به درگیری با
متخلفین شدند .ابتدا یکی از متخلفین را دستگیر و اسلحه وتجهیزات وی را ضبط کردند.
دو نفر شــکارچی متخلف دیگر شروع به تیراندازی به ســمت مأمورین کرده و متخلف دستگیر شده نیز از
فرصت استفاده کرده و متواری شد .نیروهای کمکی که در مسیر دیگری کمین کرده بودند متخلف متواری
را مجدداً دســتگیر کرده و تا غروب به تعقیب دو نفر شــکارچی دیگر پرداختند اما با توجه به جنگلی بودن
و صعب العبور بودن منطقه دو نفر از متخلفین متواری شــدند .مأموران به دنبال شناســایی و تعقیب ایشان
میباشند.
از متخلف مذکور یک قبضه اسلحه جنگی ژ ۳-خور غیرمجاز دوربین دار ،کوله پشتی ،گوشی موبایل۳،دستگاه
بیسیم ،پروژکتور ،دوربین شکاری کشف و ضبط شد.
همچنین جعفری رئیس اداره محیط زیســت کازرون گفت :طی دو عملیات موفق به دســتگیری ســه نفر
متخلف شدیم .جعفری افزود :در عملیات اول در منطقه سرمشهد کازرون ماموران این اداره در هنگام گشت
و کنترل منطقه حفاظت شده پریشان متخلفی را که اقدام به قطع دو اصله درخت در این منطقه کرده بود را
دستگیر کردند .که خودرو نیسان متخلف توقیف و یک دستگاه اره برقی از وی کشف و ضبط شد .پرونده این
تخلف تشکیل و به پاسگاه انتظامیمنطقه تحویل داده شد .وی در ادامه گفت :در عملیات دوم نیز مأمورین
یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان کازرون با همکاری نیروی انتظامیشهرستان ،از دو نفر متخلف دو
قبضه اسلحه (یک قبضه اسلحه دولول و یک قبضه )pcpبه همراه  ۴قطعه کبوتر کشف و ضبط کردند.
در مناطق آزاد الرستان فارس نیز صبح دیروز یک شکارچی دستگیر شد.
انصاری رئیس محیط زیست شهرستان الر گفت :این شکارچی غیر مجاز توسط نیروهای یگان محیط زیست
الرستان در مناطق آزاد در حالی به کمند محیط بانان افتاد که از درون خودرو مشغول به تیر اندازی و شکار
غیر مجاز بود .از این شکارچی یک قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول نخجیر به همراه مقادیری فشنگ و الشه
شش قطعه تیهو و قمری کشف و ضبط شد .در شهرستان خنج نیز محیط بانان در روزی پرتالش متخلفین را
قبل از شکار متوقف کردند .نامجو رئیس واحد محیط زیست خنج گفت :محیط بانان این واحد ضمن بیتوته
از شب قبل در مورخ  16مهر در منطقه شکار ممنوع بناب موفق به دستگیری سه نفر متخلف شکار و صید
و کشف دو قبضه سالح سوزنی و دوربین دوچشم به همراه یک حلقه قطار فشنگ و ابزار و ادوات شکار شدند.
متخلفین فرصت شــکار نیافتند و همزمان با طلوع آفتاب و شــروع به شکار دستگیر شدند سپس متهمین
همراه با پرونده متشکله به مراجع قضایی معرفی شدند.
در شهرستان المرد نیز شکارچی پرندگان در ابتدای اقدام به شکار متوقف شد.
سلمان پور رئیس شهرستان المرد گفت :مأمورین یگان حفاطت محیط زیست این شهرستان ،در حین گشت
و کنترل متوجه یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند که در محل احداث آزاد راه المرد پارسیان در حال
تعقیب پرندگان وحشی است .مأمورین به قصد توقیف خودرو وارد عمل شده که متخلف با مشاهده مأمورین
اقدام به فرار کرد .مأمورین پس از دادن فرمان ایست و شلیک تیرهوایی الستیک خودرو را هدف قرار داده و
یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول از وی کشف و ضبط شد.

اتمام عملیات حفاری چاه آهکی آب آشامیدنی سپیدان

به گزارش روابط عمومی امور آبفا روســتایی شهرستان ســپیدان ،عملیات حفاری چاه آهکی آب آشامیدنی
مجموعه ساران این شهرســتان با حضور جوادی جهرمیفرماندار شهرستان سپیدان ،مرادی مدیر امور آبفا
روســتایی سپیدان ،کریمیبخشدار مرکزی و همچنین مسئولین ادارات شهرستان به بهره برداری رسید .در
این مراسم مرادی مدیر آبفا روستای سپیدان ،ضمن خیر مقدم به حاضرین ،از پی گیری و همکاری نماینده
مردم در مجلس شــوراری اسالمی ،فرماندار ،بخشدار ،دهیار و شورای اسالمی ،امور منابع آب ،منابع طبیعی
و دیگر ادارات شهرستان که به نحوی در این کارخداپسندانه سهیم بودند ،تقدیر و تشکر بعمل آورد .وی در
ادامــه گفــت :حفر این چاه به عمق  295متر و دبی 30لیتر درثانیه با اعتباری بالغ بر  550میلیون تومان به
اتمام رسیده و دارای آبی مطلوب و دارای آب با کیفیت مطلوب میباشد و با بهربرداری از این چاه روستاهای
ساران علیا و سفلی و بهشت مکان با جمعیتی بالغ بر 350خانوار و تعداد  1500نفر از آب آشامیدنی سالم و
بهداشــتی برخوردار خواهند شد .مرادی در پایان گفت :با تأمین تخصیص اعتبار الزم ،عملیات برق رسانی و
تجهیزات چاه و همچنین خطوط انتقال و غیره انجام خواهد گرفت .وی از فرماندار شهرستان نیز تقاضا نمود
که در این خصوص مساعدت و پی گیری الزم را بعمل آورد .در پایان فرماندار شهرستان و مسئولین شهرستان
در جمع اهالی روســتا حضور پیدا کردند و از نزدیک مســائل و مشکالت آنها را بررسی کردند و قول الزم در
جهت پیگیری و رفع مشکالت اهالی این منطقه را دادند.

تبریک امیر لشکری به فرمانده
انتظامی استان به مناسبت هفته ناجا

فرمانده پایگاه هوایی شــهید دوران ارتش و هئیت همراه در
استان با حضور در دفتر فرماندهی انتظامی فارس ،هفته نیروی
انتظامی را به سردار «احمدعلی گودرزی» و کارکنان این نیرو
تبریــک و از زحمات آنان تقدیر کردنــد .به گزارش خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،در این دیدار امیر «اســماعیل لشکری»
ضمن تأکید بر تعامل ،هماهنگی و وحدت نیروی انتظامی با
ارتش در اســتان فارس ،از زحمات فرمانده انتظامی استان و
تعدادی از معاونین با اهداء لوح تقدیر تجلیل کردند.

نیروی انتظامی و اصناف استان
فارس در اوج هماهنگی قرار دارند

معاون اتاق بازرگانی فارس خبر داد :مرکز تسهیل تجارت بینالملل در اتاق بازرگانی استان راهاندازی میشود
فقدان زیر ساخت مناسب به ویژه مباحث مربوط به حمل و نقل است
وی همچنین به ضعف صادرکندگان اشاره کرد و گفت :تولید و صادرات
دو مقوله متفاوت از یکدیگر هستند.
تولید کنندگان ما کمتر ذائقه کشورهای هدف را شناخته و بر اساس آن
کاال تولید کردهاند عالوه بر آن ضعف تولیدکنندگان و صادر کنندگان
در بازاریابی و برندســازی باعث از دســت رفتن بازارهای قدیمی شده
اســت .راهدار اظهار داشــت :این درحالی است که در چند سال اخیر
دو فرصت اشتثنایی صادرات به کشور قطر و روسیه برای استان فارس
فراهم شــد اما دالیل سخت و نرم افزاری وجود داشت که مانع حضور
موفق صادرکنندگان و کاالهای ما در این کشورها شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد :صادرات مکانیزم
مشخصی دارد که در همه دنیا فرآیندهای آن توسط دولتها پشتیبانی
و حمایت میشــود و سوبســیدهای ویژهای در خصوص برندســازی،
بستهبندی و حمل و نقل داده میشود و ما انتظار نداریم صادرکنندگان

به مناسبت هفته ناجا ،فرمانده ارشد نظامی آجا در استانهای
فــارس و کهگیلویه و بویر احمد با ســردار گودرزی فرمانده
انتظامی استان دیدار کرد .به گزارش خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،به مناســبت هفته گرامیداشت ناجا ،امیر «وجیه الله
جمشیدی» فرمانده ارشــد نظامی آجا در استانهای فارس
و کهگیلویــه و بویر احمد به همراه هیئت همراه با ســردار
گودرزی فرمانده انتظامی استان دیدار و هفته ناجا را تبریک
گفتند.

و تولیدکنندگان ما بدون بهرهمندی از زیرســاختهای مناسب بتوانند
در بازارهای جهانی رقابت کنند.
وی با بیان اینکه برای توانمند شدن صادرات استان راه طوالنی در پیش
داریم ادامه داد :از ســال گذشــته برای توانمند کردن صادرات استان
جلســات کارشناســی را با هدف آسیبشناسی و بررسی و معضالت و
مشکالت صادرات استان با حضور متخصصان و فعاالن بخش صادرات
استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شده است.
راهدار عنوان داشــت :تالش میکنیم با افتتاح این مرکز دو رســالت
مهم افزایش میزان صادرات و تعداد صادرکنندگان اســتان در اســتان
محقق شــود که اتاق بازرگانی فارس نیز نقش خــود را در این زمینه
ایفا خواهد کرد.

فرماندار شهرستان کوار:

رمز اصلی موفقیت پلیس جلب اعتماد مردم است

احمدرضا مقدس -خبرنگار شهرستان کوار:

ی فرماندار شهرستان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامیدر مراسم صبحگاه مشترک ،این
اشکان کاظم 
ی به عنوان مجری
نیرو را یکی از نهادهای مهم و محوری در سطح جامعه خواند و گفت :نیروی انتظام 
قواعد و برقرار کننده نظم و امنیت اجتماعی نقش مؤثری ایفا میکند و در همین راســتا باید بطور
مســتمر و مداوم در ارتباط و تعامل با مردم باشد .که این تعامل نیاز به اعتماد متقابل را دو چندان
میســازد .وی با تأکید بر این نکته که امنیت صرفاً وابسته به ســاز و کارهای سخت افزاری نیست،
خاطرنشــان ســاخت :در رویکرد جامعهمحور رضایتمندی از اقدامات پلیس ،جلب اعتماد و حمایت
ی و تبدیل قوانین و مقررات به باورهــا و هنجارهای مورد پذیرش مردم ،رمز اصلی موفقیت و
عمومــ 
اثربخشــی اقدامات قانونی اســت .از این رو توجه به رویکرد جامعه محوری در اجرای مأموریتهای
مختلف نیروی انتظامی ،ســبب میگردد افراد وگروههای اجتماعــی در برنامهها و مأموریتهای
ی که نیاز به همکاری مردم دارد ،مشــارکت نمایند و از آنجایی که هدف تمام
نیــروی انتظامــ 
ی ارایه خدمات بهتر بــه مردم در حوزه نظم و امنیت
مأموریتهــا و برنامههــای نیروی انتظام 
است ،هرچقدر مشارکت مردم در اجرای این برنامهها با نیروی انتظامیبیشتر باشد؛ نتایجی که عاید
خود مردم خواهد شد ،خود مردم بهتر از نتایج حاصل منتفع میشوند.
فرماندار شهرستان در پایان خاطرنشان ساخت :بنابراین ،اعتماد و اطمینان مردم به پلیس سنگ بنای
هر نوع همکاری عمومیبرای مشروعیت پلیس در جوامع است .امنیت را زمانی میتوان برقرار کرد که
از یکسو موارد خالف هنجار برطرف شود و از سوی دیگر ثبات در کلیه ارکان جامعه نیز حاصل گردد.
در عین حال زمانی که افراد نسبت به فضای بیرونی و پیرامونی خود خوشبین نباشند فضای جامعه
ی میتواند در این
را ناامن تلقی میکنند؛ در نتیجه ایجاد اعتماد نسبت به نهادها به ویژه نیروی انتظام 
احساس امنیت و خوشبینی تأثیر قابل توجهی بگذارد.

فرمانده انتظامی استان گفت :امروز نیروی انتظامی و اصناف
استان فارس در اوج هماهنگی و همدلی قرار دارند .به گزارش
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار «احمد علی گودرزی»
در همایش «پلیس ،امنیت ،اصناف» ،که به مناســبت هفته
ناجا برگزار شد ،بیان کرد :همه اقدامات شما در رعایت اصول
اخالقی و اقتصادی و همچنین هماهنگی بسیار خوب شما
با مجموعه نیروی انتظامی اســتان ،از مصادیق بارز امنیت
است .وی ادامه داد :نیروی انتظامی همواره برای تأمین نظم و
امنیتدر جامعه به پشتیبانی اصناف و مردم نیازدارد .فرمانده
انتظامی استان فارس گفت :دشمنان با همه توان خود قصد
دارند اقدامات خود را در جنگ اقتصادی بر علیه کشــور ما
انجام دهند ولی یکی از افتخارات نظام جمهوری اســامی
پشتوانه مردمی اســت که همه نقشههای دشمنان را نقش
بر آب میکند .وی با اشــاره به اینکه نقش اصناف و بازاریان
در تأمین نظم و امنیت جامعه بسیار مهم است ،افزود :پلیس
با تکیه بر مشــارکت مردمی و اصناف در مسیر پیشگیری از
جرائم مقتدرانه گام بر میدارد .سردار گودرزی با بیان اینکه
یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی حفظ ارزشهای اسالمی
با محوریت قرار دادن قانون است ،گفت :امروز نیروی انتظامی
و اصناف استان فارس در اوج هماهنگی و همدلی قرار دارند
که از تعامل و همکاری شــما با خادمــان خود در مجموعه
نیروی انتظامی تقدیر و تشکر میکنم.

برگزاری طرح پایش سالمت
در بنیاد مسکن استان فارس

طرح پایش ســامت ســاالنه کارمندان بنیاد مسکن فارس با
حضور مدیرکل ،معاونین و همکاران بنیاد مسکن فارس به اجرا
در آمد .به گزارش روابط عمومیبنیاد مسکن استان فارس ،در
اجرای این طرح که با استقبال و مشارکت فعال کارکنان بنیاد
مسکن همراه بود فاکتورهای سالمت قلب و فشار خون همکاران
بنیاد مســکن مورد اندازهگیری قرار گرفت و پیامهای سالمت
از سوی کارشناســان بهداشتی و درمانی ارائه گردید .مهندس
عطا الله زمانی مدیرکل بنیاد مســکن اســتان فارس برگزاری
دورهای برنامه پایش ســامت را یکــی از راهکارهای کنترل و
پایش سالمت همکاران دانست و آن را الزم و ضروری بر شمرد.
مدیر امور اداری بنیاد مسکن استان فارس نیز در حاشیه اجرای
این برنامه گفت :پایش مســتمر سالمت همکاران بنیاد مسکن
موجب میشود که نیروهای جهادی این بنیاد همیشه با سالمت
تن و آمادگی جســمانی کافی برای محرومیتزدایی و عمران
و آبادانی بیشتر آمادگی داشته باشند و در کنار مردم باشند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومییک مرحلهای (نوبت دوم)
اداره کل راه و شهرسازی الرستان در نظر دارد مناقصه عمومیبا شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ،از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در
سامانه تاریخ  97/07/16میباشد.
 -1شرکتها باید دارای صالحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند .در خصوص ردیف ( 1خرید تابلو) ارائه مجوز از وزارت راه و شهرسازی (اداره کل ایمنی
راهها و حریم) و در خصوص ردیف ( 2برق رسانی) ارائه مجوز از شرکت توزیع نیروی برق استان فارس الزامیمیباشد.
 -2محل دریافت اسناد مناقصه:
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
 -3زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8:00صبح مورخ 97/07/16لغایت ساعت  14:00مورخ  97/07/22میباشد.
 -4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد:
ساعت  13:00مورخ 1397/08/03
 -5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1397/08/05
 -6محل تحویل پاکتهای الف :اداره کل راه و شهرسازی الرستان -مدیریت حراست
 -7بدینوسیله در اجرای بند "د" ماده  18قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند  5دعوت به عمل میآید.
 -8هزینه کارمزد سامانه ستاد برعهده برنده مناقصه میباشد.
 -9برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن071-52241160-1560اداره پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمائید.
 -10اطالعات سامانه ستاد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه27313131 :
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر" موجود است.

ردیف

شرح پروژه

محل تحویل/
اجرای کار

برآورد تقریبی
(میلیون ریال)

مبلغ ضمانت نامه بانکی شرکت
درمناقصه(ریال)

1

خرید تابلو و عالئم راهنمایی و
رانندگی

حوزه استحفاظی

---

607'000'000

2

عملیات اجرایی برق رسانی به
تونل شهید باقری

المرد

5'242

263'000'000

زمان درج آگهی نوبت دوم 2 ،روز پس از زمان درج آگهی نوبت اول.

روابط عمومیاداره کل راه و شهرسازی الرستان

