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عناوین روزهای هفته روابط
عمومی سال  ۱۳۹۷اعالم شد

چهارشنبه>  ۲۶اردیبهشت> ۱۳۹۷
سال دوم
شماره ۴۲۲

فارس
گزارش شیرازنوین از حاشیههای بازار رمضان در شیراز

طرح ضیافت ،بازدارنده گرانی

برپایی ضیافت تالوت قرآن
در شاهداعی الی اهلل

مدیر بقعه متبرکه ســید نظامالدین محمــود(ع) خبر داد:
همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه ،محفل
جزءخوانی قرآن کریم بــا حضور بانوان در محل این بقعه
متبرکه برگزار میشود.
به گــزارش روابط عمومی اداره كل اوقــاف و امور خيريه
فارس ،علیرضا رستگار با بیان این مطلب اظهار داشت :در
آستانه فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا،
همهروزه در محل بقعه متبرکه شــاهداعی الی الله محفل
جزءخوانی قرآن کریم با حضور بانوان از ســاعت  18عصر
لغایت  19برگزار میشود.
این مسئول افزود :در این مراسم معنوی همهروزه یک جزء
از آیات آسمانی توسط بانوان تالوت میشود.
رستگار اضافه کرد :تفسیر و قرائت صحیح قرآن و خواندن
ادعیه و دعای روزانه ماه مبارک رمضان از دیگر برنامههای
این مراسم معنوی است.

طنین آیات قرآن کریم در
امامزاده سید محمد(ع) قصردشت

همزمان با فرارســیدن ماه میهمانی خدا و اجرای طرح
ضیافت الهی در بقاع متبرکه ،محفل انس با قرآن کریم
در محل امامزاده سید محمد(ع) قصردشت برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومــی اداره كل اوقاف و امور خيريه
فارس ،رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه  3شیراز در
این خصوص عنوان کرد :مراســم جزءخوانی قرآن کریم
در ماه ضیافت الهی با حضور قاریان برجسته همهروزه از
ســاعت 18:30عصر در ایام ماه مبارک رمضان در محل
آســتان مقدس امامزاده سید محمد(ع) قصردشت برگزار
میشود .حجتاالسالم رحیم صفریگرائی بیان کرد :این
مراسم معنوی از ابتدای ماه مبارک رمضان در این آستان
مقدس اجرا میشود.
وی همچنین افزود :در این مراسم حجتاالسالم فرجی
به تفسیر آیات قرآن کریم میپردازد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ســه شیراز اضافه
کرد :برپایی نماز جماعت ،ســخنرانی روزانه روحانیون،
برگزاری ویژهبرنامه شهادت حضرت خدیجه(س) و حضور
یک نفر روحانی مبلغ در جهت پاسخگویی و ارائه مشاوره
مذهبــی به عمــوم روزهداران از جملــه برنامههای این
آستان مقدس در اجرای طرح ضیافت الهی است.

گزینههای فرهنگ و ارشاد
فارس به پایان راه رسیدند

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی فارس :پیشبینی کردهایم ماه رمضان امسال بدون گرانی سپری شود
محمد شبیری -گروه خبر:

رئیس ستاد بزرگداشت هفته روابط عمومی فارس از اجرای
برنامههــای هفته روابط عمومــی در هفته جاری خبر داد
و گفت :برنامههای هفته روابط عمومی از 27اردیبهشــت
لغایت 2خردادماه در استان فارس اجرا میشود.
به گزارش روابط عمومی ســتاد بزرگداشــت هفته روابط
عمومی ،مســعود عطایینژاد گفت :پس از برگزاری موفق
ط عمومی و اســتقبال
پنج دوره گرامیداشــت هفته رواب 
فعاالن این حوزه در سراســر فارس از ایــن رویداد ،مقرر
شد تا در ششــمین دوره این هفته با درنظر گرفتن نقش
روابطعمومیهــا در ارائه راهکارهای نظــری و عملی در
حل برخی از مشــکالت و معضالت روز کشــور ،نسبت به
نامگذاری روزهای این هفته اقدام شود.
رئیس انجمن روابط عمومی فارس در ادامه افزود :بههمین
منظور و پس از بررســیهای فراوان و تبادل نظر با اعضای
ط عمومی
شورای سیاستگذاری ،شــعار اصلی هفته رواب 
ســال « ۱۳۹۷روابطعمومی؛ تفاهم -تعامل -مســئولیت
اجتماعی» تعیین شد.
ط عمومی در ســال
وی در ادامه عناوین روزهای هفته رواب 
 ۱۳۹۷را به شرح ذیل اعالم کرد:
روز اول ۲۷اردیبهشتماه :روابطعمومی؛ بهینهسازی الگوی
رفتاری -کاالی ایرانی
روز دوم۲۸ ،اردیبهشــتماه :روابطعمومی؛ بهینهســازی
الگوی رفتاری -آب
روز ســوم۲۹ ،اردیبهشــتماه :روابطعمومی؛ بهینهسازی
الگوی رفتاری -محیطزیست
روز چهارم۳۰ ،اردیبهشــتماه :روابطعمومی؛ بهینهسازی
الگوی رفتاری -شبکههای اجتماعی
روز پنجم ۳۱ ،اردیبهشــتماه :روابطعمومی؛ بهینهسازی
الگوی رفتاری -سالمت
روز ششــم۱ ،خردادماه :روابطعمومی؛ بهینهسازی الگوی
ب و کتابخوانی
رفتاری -کتا 
روز هفتم۲ ،خردادماه :روابطعمومی؛ بهینهســازی الگوی
رفتاری -ارتباطات
عطایینژاد با اشاره به ویژه برنامههای پاسداشت هفته روابط
عمومی اظهار داشــت :با توجه به عناوین ایام هفته روابط
عمومی برنامههایی همچون :دیدار با کارآفرینان اســتان،
بازدید از مدرســه طبیعت ژاهو ،چهارمین نشســت روابط
عمومی و رسانه ،بازدید از آکادمی تیراندازی قهرمان جهان
(ســاره جوانمردی) و تقدیر و قدردانی از ایشان ،بازدید از
مرکز اسناد ملی و خوانش کتاب «روابط عمومی چیست؟»،
برگزاری میزگرد تخصصی روابط عمومی و دیدار با مقامات
اســتانی و خانواده شهدا از مهمترین برنامههای ششمین
هفته روابط عمومی خواهد بود.
ط عمومــی نهادها،
شــایان ذکر اســت که فعــاالن رواب 
ســازمانها و شرکتهای خصوصی میتوانند جهت کسب
اطالعات بیشــتر و شرکت در برنامههای موصوف با شماره
 09173136517تماس حاصل کنند.

بهگفته منابع غیر رسمی:

مدیر توســعه بازرگانــی جهاد کشــاورزی فارس
درخصوص قیمت کاالی اساسی و معیشیتی در سبد
غذایی ویژه ماه رمضان گفت :در استان فارس قیمت
برنج ،شــکر ،افزایش نداشته است فقط برنج کاشت
داخلی مختصری افزایش قیمت داشــته و همچنین
درخصوص قیمت گوشــت مرغ نیــز قیمت مرغ تا
6200تومان پیشبینی شده است.
هدایت رحیمی در گفتوگو با خبرنگار شــیرانوین
بااعالم اینکه درخصوص قیمت گوشــت مرغ از قبل
از ماه مبارک رمضان جوجهریزی انجام شده و ستاد
تنظیم بازار قیمت مرغ را 6200در ســطح اســتان
پیشبینی کرده اســت اظهارداشــت :با تدابیری که
صورت گرفته درصورت بروز مشــکل غیر متقربه و
افزایش قیمت مرغ ،ســتاد تنظیم بازار برای کاهش
قیمت از ذخایر پیشبینیشده استفاده میکند.
وی ادامــه داد :برنج عرضهشــده در طرح ضیافت از
سه نوع برنح شــامل 11021هندی قیمت هرکیلو
5500تومان ،برنج تایلندی 3850تومان ،برنج هندی

سیال  2550در نظر گرفته شده است.
رحیمی بــا بیان اینکه بر اســاس مصوبــه اجرایی
دولت مصرفکننــدگان خرید روغــن خوراکی نیز
میتوانند محصوالتی مانند روغــن نباتی 10درصد
زیر نرخ درجشده بر کاال تهیه کنند افزود :همچنین

قیمت مصوب ۱۲هزار و ۶۰۰تومانی برای هرشــانه
تخممرغ و قیمت هر کیلو شــکر برای مصرفکننده
2850تومان در طرح ضیافت پیشبینی شــده است
که مصرفکنندگان میتواننــد کاالی مصرفی خود
را از فروشــگاههای بزرگ شهرستانهای فارس تهیه

کنند.
مدیــر تنظیم بازار محصوالت و نهادههای ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان فارس با بیان اینکه عرضه
محصوالت اســتراتژیک و اساســی پرمصرف در ماه
رمضان به معنای کمبود نیست ،بلکه برای جلوگیری
از حباب قیمتی و جدید و کاذب در بازار این ماه است
بیان کرد :هر کیلوگرم گوشــت گوساله نیز ۲۳هزار
تومان در استانهای مختلف عرضه میشود و این در
حالی اســت که طبق مصوبه تنظیمشده تا پایان ماه
رمضان قیمتها ثابت خواهد ماند.
وی ادامه داد :در سبد غذایی خانوارها چند محصول
غذایی شــامل سبزی صیفی حبوبات مواد پروتئینی
و کربوهیدراتها وجــود دارد که قیمت آنها در بازار
ثبات نسبی دارد با عرضه گوشت قرمز و مرغ منجمد
برای تنظیم بــازار ماه مبارک رمضــان ،قیمت این
محصوالت افزایش نامتعارف نخواهد داشت.
رحیمــی تأکید کرد :انبارها و ســردخانههای فارس
برای اجرای طرح ضیافت پر است و شهروندان برای
خرید این نوع کاال هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

تشکیل کمیته بحران آلودگی هوا در علوم پزشکی شیراز
برگزاری كميته بحران آلودگی هوا در معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم
پزشــکی شیراز و همفکری برای کاهش آســیبهای سالمت عمومی.
امروزه بیابانزایی بعــد از دو چالش تغییر اقلیم و بحران آب ،به عنوان
ســومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن  21محســوب میشــود،
بهطوری که بر اساس گزارشهای ســازمانهای بینالمللی یک ششم
جمعیت ،سه چهارم اراضی خشــک و یک سوم خشکیهای جهان به
مســاحت پنج میلیارد هکتار در  10کشور جهان ،در معرض این پدیده
است.
به گزارش «وب دا» در شــیراز ،معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه
ضمن بیان این مطلب ،افزود :یکی از پیامدهای مهم و شــناخته شــده
بیابانزایی ،تولید گرد و غبار و ریزگردهای ناشی از گسترش بیابانها و
به دنبال آن باد و طوفانهایی است که این ذرات را با خود حمل کرده و

باعث آلودگی هوا و تأثیر منفی روی سالمت انسانها میشود.
دکتر محمدرضا ذاکری گفت :بیابانزایی و بهطبع آن تولید ریزگردها،
ساالنه خسارات زیادی به محصوالت کشاورزی وارد کرده و اثرات بسیار
وسیع و گســترده اکولوژیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی را
بههمراه دارد.
او حجم بیشتر عوارض فردی آلودگی هوای ناشی از ریزگردها را مربوط
به سیســتم تنفسی و ریهها ،سسیستم ایمنی ،قلب و همچنین بینایی
افــراد عنوان کرد و گفت :با توجه به اعالم آلودگی هوا از ســوی مرکز
 ،EOCکمیته اضطرار آلودگی هوا در معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،تشکیل شد.
او گفت :در این کمیته با حضور تمامی مســئوالن واحدهای ســتادی
معاونت بهداشتی دانشگاه ،پس از تبادل نظر اعضا ،بر بسیج اطالعرسانی

عمومی بــه کمک جراید ،خبرگزاریها و صدا و ســیمای مرکز فارس
درخصوص اقدامات الزم در شــرایط موجود ،با همکاری مدیریت روابط
عمومی دانشگاه تأکید شد.
این مقام مسئول در معاونت بهداشتی دانشگاه ،از آمادهسازی پروتکلی
منســجم برای مشــخص بودن اقدامات هر واحد در راســتای برخورد
بهموقعتر و مناسبتر در شرایط مشابه خبر داد.
برگزاری نشست مشــترک با گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده
بهداشــت برای بهرهمندی از توانمندیهــای موجود ،دیگر مصوبه این
نشست بود.
به گفته دکتر ذاکری در این نشست ،مقرر شد تا پایان شرایط اضطرار،
گزارش اقدامات صورتگرفته در واحدهای ســتادی معاونت به صورت
لحظهای به مدیران ارشد معاونت و دانشگاه ارسال شود.

مهندس زمانی مدیرکل بنیاد مسکن فارس:

با مشخص شدن  ۲گزینه ،انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد
فارس به مراحل نهایی رســید .به گــزارش خبرنگار مهر،
باخروج بهزاد مریدی از فرهنگ و ارشاد فارس ،طی حدود
 ۴ماه گذشته گزینههای مختلفی برای مدیرکلی فرهنگ
و ارشاد فارس مطرح شده و افراد زیادی برای معرفی خود
به وزارتخانه رفتند .اما شــنیدهها حاکی از آن اســت که
گزینههای مدیرکلی فرهنگ و ارشاد فارس به  ۲نفر رسیده
و به گفته منابع غیر رســمی جلسه معارفه مدیرکل جدید
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان فارس عصر شنبه برگزار
خواهد شد .صابر سهرابی و خسرو نشان از جمله گزینههای
مدیرکلی فرهنگ و ارشاد فارس هستند.
مديركل استاندارد فارس خبر داد:

شناسايي ميلگردهاي
غير استاندارد در فارس

بــه گزارش روابط عمومی اداره كل اســتاندارد فارس ميلگرد
فوالدی از ســال  71مشمول استاندارد اجباری بوده لذا توليد
و عرضه و مصرف آن بدون تأييديه استاندارد و رعايت شرايط
فنی توليد ممنوع است.
مديركل اســتاندارد فارس گفت در راستای نظارت و كنترل
بازار توسط كارشناســان اداره كل استاندارد فارس یک واحد
تولیدکننده خاموت از میلگردهای ضایعاتی پلمب شد.
رهنما افزود :براســاس گزارشات دریافتی مبنیبر فعالیت یک
واحد تولیدی و فروش خاموت از میلگردهای غیر اســتاندارد،
کارشناســان این اداره کل به محل مراجعــه کردند و مقادیر
زیادی میلگردهای کهنه و ضایعاتی در محل واحد مشــاهده
که به دلیل تولید و شرایط غیر استاندارد مقدار  4تن خاموت
غیر اســتاندارد توقیف شد .مديركل اســتاندارد فارس گفت:
مطابق اســتاندارد ملی ایران به شــماره  3132تولید میلگرد
مورد مصرف در بتن میبایست از مواد اولیه با سابقه متالورژی
مشخص انجام شــود .لیکن متأسفانه در محل مذکور نه تنها
از این روش استفاده نمیشــد بلکه در بررسیهای انجامشده
ویژگیهای اولیه میلگردهای مذکور نیز مردود شد که مراحل
قانونی برخورد با متخلفین در حال انجام است.
بنابراین با توجه به حساسیت اســتفاده از مصالح ساختمانی
ضــروری اســت ناظرین از محــل تولید و یــا خرید مصالح
ســاختمانی اســتاندارد اطمينان حاصل کنند .وی از مردم
خواست در صورت مشاهده توليد ميلگرد غير قانونی مراتب را
به اداره كل استاندارد فارس منعكس کنند.

توسعه مسکن شهری با ایجاد زیرساختهای الزم شتاب میگیرد

مهندس زمانی مدیرکل بنیاد مســکن استان فارس به همراه معاون
مسکن شهری بنیاد مسکن فارس از طرحهای مسکن شهری بنیاد
مسکن در شهرستان آباده بازدید و بیان کرد :توسعه مسکن شهری
با ایجاد زیرســاختهای الزم شتاب میگیرد ،تأمین این زیرساخت
تکلیف و وظیفه همه دستگاههای مسئول است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ،مهندس زمانی
در حاشیه این برنامه از پروژه اجرایی روستای حشمتیه ،مسکن مهر
شهر بهمن ،اراضی بنیاد در شهرهای بهمن و ایزدخواست بازدید و در
نشست کارشناسی و هماهنگی با شورای اسالمی و شهرداری شهر
بهمن به منظور بررسی مشکالت شهری و روستایی شرکت کرد.
مدیرکل بنیاد مســکن اســتان فارس با بیان اینکه توسعه مسکن
شهری میتواند بسیاری از مهاجرتهای ناخواسته به کالنشهرها را
کنترل کند گفت :توسعه مســکن همچنین میتواند با ساماندهی
پیرامون شهرهای بزرگ و شهرهای مهاجرفرست بیانجامد .بسیاری

از افرادی که از شهرستانها به کالنشهرها مهاجرت میکنند بهدنبال
رفاه بیشــتر و تأمین یک زندگی مناسب هســتند .توسعه مسکن
شهری و ایجاد زیرساختهای مسکن در این شهر رونقبخش کار و
تالش و تأمین معیشت است.

مراسم بزرگداشت ارتحال آیتاهلل ایمانی
در کازرون برگزار شد

به همت حجتاالســام محمد خرسند ،امامجمعه کازرون و ستاد ارتحال آیتالله اسدالله ایمانی مراسم
هفتمین روز درگذشت آن فقید سعید در زادگاهش دیار سلمان فارسی گرامی داشته شد.
در این مراســم که احمد سیاوشپور ،رئیس کل دادگســتری استان گیالن ،حجت االسالم و المسلمین
محمد خرســند امامجمعه کازرون ،حجت االسالم سید محیالدین طاهری دبیر اجرایی جامعه روحانیت
شیراز و رئیس هیئت امنای حضرت سید عالءالدین حسین (ع) ،حجت االسالم یوسف سلمانزاده مسئول
نهــاد نمایندگی ولــی فقیه در
فــارس و امامجمعــه شــیراز،
ســید ابراهیم موســوی رئیس
دادگســتری ،حجت االســام
عبدالحســین لطفی دادســتان
شهرســتان کازرون ،محمدرضا،
محمدحســین ایمانی فرزندان
مرحوم آیتالله ایمانی ،مدیران،
مســئوالن ،فرماندهان نظامی و
انتظامی ،خانوادههای معزز شاهد
و ایثارگر و اقشــار مختلف مردم
قدرشناس شهرســتان کازرون
حضور داشــتند ،حجتاالسالم
محمــد خرســند امامجمعــه
شهرســتان کازرون گفت :ارتحال جانگداز عالم وارسته ،مجاهد مبارز و صبور حضرت آیتالله حاج شیخ
اسدالله ایمانی (طاب ثراه) ،بصیر ،والیتمدار ،والیی و پا در رکاب هیچگاه از مسیر اصلی انقالب که همان خط
اسالم ناب محمدی بود خارج نکردند و با دید روشن و بینش علمی واال در خدمات اجتماعی منشأ برکات
فراوانی بودند که آثار و خدمات ماندگار این عالم فرزانه در شهرستان کازرون و استانهای فارس و بوشهر
گوشهای از این اقدامات است.
تأسیس حوزههای علمیه پیشرفته ،مراکز دانشگاهی ،مؤسسات فرهنگی مذهبی ،قرآنی ،خیریه ،صدقات
جاریــهای و همچنین پیگیری مســتمراحداث جاده جدید کازرون به دشــتارژن ،مدارس ،مســاجد و
درمانگاهها و بیمارســتانهای بسیاری در شهرستان کازرون و استانهای بوشهر و فارس که توسط عالم
مجاهد حضرت آیتالله ایمانی بجامانده است.
در ادامه احمد سیاوشپور ،رئیسکل دادگستری استان گیالن به خبرنگار ما گفت :این مصیبت بزرگ به
پیشگاه حضرت بقیهالله االعظم ارواحنا له الفداء و به حضور رهبر معظم انقالب ،مراجع تقلید ،ائمه جمعه،
حوزههای علمیه کازرون ،بیت شریف معظم له ،همسر مکرمه ،فرزندان محترم و عموم مردم شریف استان
فارس ،بوشــهر و شهرستان کازرون تسلیت عرض مینمایم و حشر با حضرات معصومین علیهم السالم و
شهدای صدراسالم ،شهدای انقالب ،جنگ تحمیلی و شهدای مدافعین و شهدای گرانقدر بویژه شهید حاج
نصرالله ایمانی اخوی حضرت آیتالله ایمانی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
در ادامه حجت االســام ســید محی الدین طاهری دبیر اجرایی جامعه روحانیت شیراز ،رئیس هیئت
امنای حضرت سیدعالءالدین حسین (ع) به خبرنگار ما گفت :خبر ارتحال حضرت آیتالله ایمانی نماینده
ولی فقیه در استان فارس و امامجمعه شیراز باعث تأثر و تأالم جامعه اسالمی ما شد ،آن مرحوم در کنار
مجاهدتهای علمی و ترویج معارف دینی ،در ســالهای آغازین نهضت اســامی فعالیتهای مبارزاتی
چشمگیری داشته در سالهای پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،عالوهبر مسئولیتهای متعدد و
اثرگذار ،فعالیتهای دینی و علمی و ترویج معارف دینی را با جدیت استمرار بخشیدهاند.

وی با بیان اینکه بنیاد مســکن در ســال جاری و سالهای گذشته
اقدامات زیربنایی مناســبی برای توســعه مسکن شهری انجام داده
اســت گفت :امسال افتتاح  560واحد مسکونی شهری و کلنگزنی
66واحد مسکونی دیگر با اعتبار بیش از 26میلیارد تومان در استان
فارس انجام گرفت و جلوهای ماندگار از توســعه مســکن شهری را
ارائه داد.
مهندس زمانی اضافه کرد :پروژه  408واحدی مرودشت102 ،واحدی
سلطانآباد شــیراز30 ،واحدی نارنجســتان داراب30 ،واحدی امام
سجاد داراب36 ،واحدی گلستان شیراز و 20واحدی خنج از جمله
پروژههایی بود که در سال جاری به بهرهبرداری رسید.
وی همچنین بر لزوم تعامل بنیاد مســکن با شــوراهای اســام و
دهیاران در جهت توسعه روستایی تأکید کرد و گفت :هرکجا تعامل
و همپوشانی و مشارکت و همراهی مردم بیشتر بوده است پیشرفت
طرحهای عمران روستایی نیز بهتر و پررنگتر انجام گرفته است.

شناسایی بیشاز 1200بیمار دیابتی در سپیدان

سرپرست شبکه بهداشــت و درمان سپیدان گفت :با اجرای طرح خطرسنجی بیماریهای قلبی و عروقی،
دیابت و فشارخون ،تاکنون ،یک هزار و  291بیمار دیابتی و سه هزار و  468بیمار فشارخون در شهرستان
سپیدان شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفتهاند.
به گزارش «وب دا» در شــیراز ،مهندس سیاوش کریمی افزود :این طرح از برنامههای طرح تحول سالمت
است که در آن تمامی افراد باالی 30سال با پیگیریهای کارشناسان بهداشتی ،مراقبان ،سفیران و رابطان
ســامت شهرستان ،با مراجعه به مراکز خدمات جامع ســامت برای تعیین سطح خطر بیماریهای قلبی
عروقی ،دیابت و فشارخون باال ارزیابی میشوند.
او با اشــاره به شناسایی یک هزار و  291بیمار دیابتی در شهرستان سپیدان ادامه داد :دیابت بهعنوان یک
بیماری خاموش تلقی میشــود و نیمی از مبتالیان از بیماری خود اطالع ندارند؛ بنابراین الزم اســت افراد
مستعد ابتال به دیابت ،آزمایشهای قند خون را بهطور منظم انجام دهند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان سپیدان ،تغییر سبک زندگی ،تغذیه نامناسب ،فعالیت بدنی کم ،چاقی و
اضاف ه وزن و مصرف سیگار و دخانیات را عوامل عمده ایجاد بیماریهای غیر واگیر دانست و بر اصالح شیوه
زندگی به سمت زندگی سالم تأکید کرد.

بازدید از طرحهای عمران
روستایی ارژن شهرستان شیراز

مدیر بنیاد مسکن شهرستان شــیراز به اتفاق دهیار واعضای
شورای اســامی روستای دشــت ارژن از اجرای طرح هادی
و بهســازی معابر این روستا که توســط بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شیراز درحال اجرا است بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن استان فارس ،مهندس
مسعود صفشــکن ،مدیربنیاد مسکن شهرســتان شیراز در
ایــن بازدید به بیان برخی از قابلیتهــای اجرای طرح هادی
و بهســازی معابر پرداخت و اظهار داشــت :بنیاد مسکن در
بســیاری از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منشأ اثر بوده
است و به برکت نظام اسالمی بســیاری از این روستاها طعم
توســعه و محرومیتزدایی را چشــیدهاند هرچند هنوز حجم
محرومیتها باال اســت و نیاز است تا با همدلی و پشتکار در
جهت تأمین معیشــت و کارآفرینی و رفــع محرومیت از این
مناطق گام برداشته شود .مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز
فعالیتهای انجامشــده در حوزه واگذاری زمین در شهرستان
شیراز را نیز تشریح کرد و گفت :به صورت کلی تا کنون تعداد
2هزار و  350قطعه زمین درروستاهای شهرستان شیراز جهت
ساخت منازل مســکونی به متقاضیان واگذار شده است .وی
همچنین با بیان اینکه تاکنون جهت تمامی روستاهای باالی
 20خانوار شهرســتان شیراز ،طرح هادی روستایی تهیه شده
اســت گفت :پرداخت تسهیالت مقاومســازی به تعداد 511
فقره ،بیمه واحدهای مســکن روستایی به میزان  295فقره و
صدور پروانه ســاخت به میزان  451فقره نیز در سال گذشته
دنبال شده است .مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز با اشاره
به قابلیتهای توســعه گردشــگری در روســتای ارژن گفت:
این روستا در مســیر ترانزیت مناطق مرکزی استان فارس به
غرب اســتان و استانهای مجاور است و از قابلیتهای توسعه
گردشــگری برخوردار اســت و میطلبد که طرحهای توسعه
گردشگری روستایی با شتاب بیشتر در این روستا دنبال شود.

آگهی فراخوان شرکت در مزایده

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس در نظر دارد پروژههای ذیل را از طریق مزایده به شرکتهای واجد شرایط واگذار
نماید .واجدین شرایط میتوانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه مهر شرکت و یا معرفی نامه از صاحبان امضاء مجاز
در مهلت مقرر جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.
 )۱محل دریافت اســناد مزایده به نشانی شــیراز :بلوار مدرس -اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس -اداره پیمان و رسیدگی برای کسب
اطالعات بیشتر به تارنمای  http://iets.mporg.irمراجعه نمایند.
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