
استان فارس 
کازرون

 به مناسبت گرامی داشت روز تأمین اجتماعی؛

دیدار فرماندار کازرون با مدیر و کارکنان 
تأمین اجتماعی این شهرستان

شهرستان  فرماندار  علوی  کمال  سید  گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
کازرون با مدیر و کارکنان شعبه تأمین اجتماعی کازرون دیدار کرد و با 
اهدای لوح سپاس به آنان به مناسبت گرامی داشت روز تأمین اجتماعی، 
به بررسی روند خدمت رسانی به بیمه شدگان کارگرا و کارفرما پرداخت.

با  کازرون  اجتماعی  تأمین  شعبه  رئیس  منتصری  مهرداد  بازدید  این  در 
معرفی قسمت های مختلف شعبه تأمین اجتماعی از جمله واحدهای بیمه ای 
و  ها  قسمت  از  هریک  های  فعالیت  کردن  بازگو  و  مالی  و  اداری  و 
همچنین روند پیشرفت سیستم اتوماسیون و خدمات نوین تأمین اجتماعی 
بیمه شدگان و مستمری بگیران عملکرد تأمین  امور  جهت روان سازی 

اجتماعی کازرون را تشریح کرد.
علوی فرماندار این شهرستان نیز با بیان اینکه تأمین اجتماعی یک سازمان 
خدمت رسان به جامعه زحمتکش کارگری و کارفرمایی و اقشار بازنشسته 
باید همه توان را جهت خدمات رسانی  و مستمری بگیران است گفت: 

هرچه بهتر به مردم و مخاطبان این سازمان بکار برد.
وی از خدمات و تالش های شعبه تأمین اجتماعی در کازرون تقدیر کرد 
و همچنین از خدمات رسانی مرکز درمانی تأمین اجتماعی نیز بازدید و از 

روند امور درمانگاه و خدمات رایگان این شعبه بازدید کرد.

الرستان
 ناکامی متجاوزین زمین های بیت المال

 در شهر گله دار
اداره کل راه وشهرسازی الرستان، محمدرضا  به گزارش روابط عمومی 
حکم  اجرای  از  پس  الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  فرد  باقری 
حفاظت یگان  تیم  اقدامات  تشریح  به  دار  گله  شهر  در  تصرف   رفع 

 پرداخت.
باقری فرد با بیان اینکه: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در برخود قاطع 
با متصرفین اراضی ملی بویژه زمین خواری در حال انجام این مأموریت در 
اداره کل راه وشهرسازی الرستان هستیم، افزود: ایشان خطاب به مسئوالن 
این پدیده در نظام اسالمی و جمهوری اسالمی شده  امر خواستار توقف 
و همواره تأکید کردند که نباید اجازه داد تا زمین های گوناگون بویژه 
اطراف شهر و حومه های شهر که ثروت عمومی تلقی می شوند در اختیار 

کسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ما نیز در این خصوص در حوزه ی استحفاظی اداره کل 
راه و شهرسازی الرستان با تالش یگان حفاظت از اراضی ملی تحرکات 
این چنینی را بررسی کرده ایم و بدون شک اجازه هرگونه بهره برداری 

شخصی از منابع ملی را نخواهیم داد.

رستم
بازدید فرماندار شهرستان رستم از 

پروژه های عمرانی حوزه بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رستم، حسینی فرماندار و 
تعدادی از مسئوالن این شهرستان از پروژه های عمرانی در بخش مرکزی 

بازدید کردند.
فرماندار رستم در این بازدید با اشاره به روند پیشرفت پروژه های عمرانی 
در بخش مرکزی گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید و با توجه به 
تأکیدات رئیس جمهور و همچنین استاندار فارس بر اتمام پروژه های نیمه 
داشته  پیشرفت خوبی  رستم  در سطح شهرستان  عمرانی  پروژه های  تمام 
است و تمام تالش خود را به کار خواهیم بست تا در آینده نزدیک با 
ایجاد  شهرستان  این  در  بزرگی  تحول  ساخت  حال  در  پروژه های  اتمام 

کنیم.
 وی هدف از بازدیدهای دوره ای پروژه های عمرانی این شهرستان را از 
نزدیک در جریان قرار گرفتن روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها و مسائل و 
مشکالت احتمالی دانست و افزود: با بررسی مشکالت و نواقص پروژه ها 

نسبت به رفع آنها اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان رستم:

آبزی پروری یکی از بهترین گزینه های 
تولید و کارآفرینی در شهرستان رستم 

است

طرح  مشکالت  رفع  جلسه  رستم،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
آبخیزداری و پرورش ماهی روستای امیر ایوب با حضور حسینی فرماندار 
این شهرستان، فالح مدیر شیالت و آبزیان استان فارس، نوعی رئیس اداره 
محل  در  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  و  شهرستان  کشاورزی  جهاد 

فرمانداری برگزار گردید.
در  ماهی  تولید  و  پروری  آبزی  گفت:  رستم  فرماندار  نشست  این  در 
شهرستان، بهترین گزینه برای اشتغال زایی و متعادل کردن درآمد سبد 

خانوار به ویژه در مناطق روستایی از جمله روستای امیرایوب است.
وی افزود: راه اندازی بازار عرضه آبزیان در این شهرستان می تواند زمینه 
دسترسی آسان تر مردم به این ماده پروتئینی را تسهیل کند و عالوه بر 

اصالح ترکیب سبد غذایی خانوار، اشتغالزایی نیز داشته باشد.
و  هماهنگی  با  کرد:  نشان  خاطر  شهرستان  این  در  دولت  عالی  نماینده 
انسجام دستگاه های اجرایی بسترهای الزم برای حمایت از سرمایه گذاران 
تولید  برای  ریزی  برنامه  و  است  شده  فراهم  ایوب  امیر  روستاهای  در 
واحدهای آبزی پروری در این منطقه می تواند نوید بخش آینده ای روشن 

در حوزه تولید ماهی و آبزیان باشد.
در پایان فالح مدیر شیالت و آبزیان استان فارس گفت: مشکالت مربوط 
به صدور پروانه طرح آبخیزداری و پرورش ماهی روستای امیر ایوب رفع 
و پروانه فعالیت آن نیز صادر شده است و بخش خصوصی باید فعالیت 

خود را در زمینه اجرای این پروژه آغاز نماید.

پاسارگاد
بعد از حکم دادگاه تجدید نظر؛

 تکلیف کارخانه رب سازی در حریم 
پاسارگاد تعیین می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: تعیین 
تکلیف تخریب کارخانه رب سازی در حریم مجموعه جهانی پاسارگاد 

بعد از حکم دادگاه تجدید نظر مشخص می گردد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
گردشگری فارس مصیب امیری با توجه به ابراز نگرانی اخیر دوستداران 
سازی  رب  کارخانه  مسئله  پیرامون  مجازی  فضای  در  فرهنگی  میراث 
در حریم پاسارگاد اعالم کرد: تمامی اقدامات طی مدت یکسال گذشته 
استان پیگیری  از طریق واحد حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور و 
شده است و با توجه پیگیری پرونده در دادگاه تجدید نظر استان فارس، 

می بایست منتظر رأی نهایی این دادگاه ماند.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس در ادامه به اخبار منتشر شده پیرامون اضافه 
شدن سوله به این کارخانه توضیح داد: هیچگونه سوله ای به این مجموعه 
اضافه نشده است و فقط مالک اخیراً اقدام به دیوار چینی کرده بود که با 

حکم قضایی جلوگیری به عمل آمد.
جهانی  مجموعه  به  نزدیک  صنعتی  شهرک  خصوص  در  امیری  مصیب 
پاسارگاد نیز خاطر نشان کرد: این شهرک صنعتی خارج از حریم درجه 3 
پاسارگاد می باشد ولی مسئله طرح بازنگری حریم و عرصه میراث جهانی 
پاسارگاد توسط پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و مشاوره مشاورین امر در 

دست بررسی می باشد.

استان خوزستان 
شادگان

طی یک سال صورت گرفت؛

تولید بیش از 28 هزار تن فرآوردهای 
دامی در شادگان

معاون فرماندار شادگان گفت: این شهرستان ساالنه بیش از 28 هزار تن 
فرآورده های دامی تولید می کند.

شهرستان  یکساله  دامی  فرآورده های  تولید  میزان  آلبوغبیش  اله  نعمت   
شادگان را 28 هزار و 524 تن اعالم کرد و گفت: این میزان تولید شامل 

گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر ومواد لبنی و تخم مرغ می باشد.
معاون فرماندار شادگان اظهار داشت: ساالنه حدود 2019 تن گوشت قرمز، 
6551 تن گوشت مرغ، 19896 تن شیر و مواد لبنی و 58 تن تخم مرغ 

دراین شهرستان تولید می شود.
دامی  فرآورده های  انواع  تن  اینکه ساالنه 429896 هزار  به  اشاره  با  وی 
در سطح استان خوزستان تولید می شود، یادآور شد: از این مقدار 40859 
تن گوشت قرمز، 84682 تن گوشت مرغ، 395012 تن شیر و مواد لبنی، 

8173 تن تخم مرغ و 1170 تن عسل اعالم شده است.

آلبوغبیش خاطر نشان کرد: در زمینه تولید فرآورده های دامی، شهرستان 
تولید  با  اهواز  تن   32999 تولید  با  دزفول  شهرستان   4 از  بعد  شادگان 
30445 تن ایذه با تولید 28600 تن، شوش با تولید 29870 تن در رتبه 

پنجم قرار دارد.

استان بوشهر
اجرای طرح نخلستان رهاورد اقتصاد 

مقاومتی در استان بوشهر
رهاورد  مهم ترین  گفت:  بوشهر  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
طرح های اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی این 

استان اجرای طرح نخلستان است.
محمد تقی منوچهری در گفت وگو با ایرنا افزود: طرح نخلستان با هدف 
توسعه زیرساخت و اصالح نخیالت با نگاه بلند مدت اقتصادی در استان 

بوشهر باید در مدت 6 تا 10 سال اجرا شود.
نخیالت  باغ های  از  این طرح در سطح 34 هزار هکتار  اضافه کرد:  وی 
مناطق آبپخش، سعدآباد، دالکی و شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان 

اجرا می شود.
بزرگترین طرح  عنوان  به  این طرح  اجرای  برای  اظهار کرد:  منوچهری 
کشاورزی استان بوشهر 16 هزار 800 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده 

است.
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  و   11 ماده  درکارگروه  نخلستان  طرح  گفت:  وی 

استان بوشهر مصوب و به ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ارائه شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در زمان حاضر برای 
تأمین و انتقال آب از سد دالکی و سد رئیسعلی دلواری 20 هزار هکتار از 

بخش زراعت و باغ های منطقه در دست مطالعه است.
از سد شهید رئیسعلی  انتقال آب  برای  نیاز  اعتبار مورد  یادآور شد:  وی 

دلواری به نخیالت آبپخش مصوب و درمرحله ابالغ است.
منوچهری اظهار کرد: که در قالب این طرح امسال در سطح 10 هزار و 
100 هکتار شامل 6 هزار و 500 هکتار از نخیالت بخش آبپخش، یکهزار 
و 200 هکتار منطقه کلل و 2 هزار و 400 هکتار بخش سعدآباد شبکه 

فرعی و سیستم آبیاری نوین اجرا می شود.
وی گفت: برهمین اساس برای اجرای شبکه فرعی آبیاری 310 میلیارد 
ریال و تجهیز باغ ها به سیستم ها آبیاری نوین 485 میلیارد ریال در نظر 

گرفته شده است.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد خبر داد 

تجلیل از باشگاههای برتر در حوزه 
هیئت پزشکی 

حمایت هیئت پزشکی ورزشی کهگیلویه وبویراحمد از 
قهرمانان و ملی پوشان

کل  اداره  رسانی  اطالع  و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد، علوی مدیرکل ورزش و 
تجلیل  خواستار  استان،  ورزش  معاونین  شورای  جلسه  در  استان  جوانان 
هئیت پزشکی ورزشی استان از باشگاه ها و هئیت ورزشی برتر وحمایت 

و پشتیبانی قهرمانان و ملی پوشان شد.

به  وبویراحمد  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  معاونین  شورای  جلسه 
ریاست سید محمد تقی علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
در این جلسه که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان و با حضور 

مدیرکل، معاونین، مسئوالن ستادی ورزش و جوانان استان و رئیس هئیت 
برگزار شد، مسائل و مشکالت هیئت پزشکی ورزشی  پزشکی ورزشی 
مورد نقد و بررسی قرار گرفت و راهکارهای الزم برای ارتقای این هیئت 

ارائه گردید.
اسحاق غالمپور رئیس هئیت پزشکی ورزشی استان در این نشست ضمن 
تقدیر و تشکر از حمایت های مدیر کل ورزش و جوانان استان و معاونین، 
و  باشگاهها  از  بازرسی  در  هیئت  این  بازرسان  بیشتر  حمایت  خواستار 

هیئت های استانی و شهرستانی شد.
غالمپور از ارتقای سرانه بیمه ورزشی ورزشکاران استان در سال جاری 
این  سامانه  در  ورزشکار   6000  1396 سال  ابتدای  از  و گفت:  داد  خبر 
هیئت ثبت شده،2000 نفر در حال ثبت می باشد و 2000 کارت توزیع 

شده تا پایان تیرماه ماه ثبت خواهد شد.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان از افتتاح فیزیوتراپی هئیت استان و 
یکساله شدن  اعتبارکارت های بیمه ورزشی ورزشکاران خبر داد و افزود: 
با حمایت ورزش و جوانان استان امسال به فضل الهی شاهد افزایش بیمه 

شدن ورزشکاران خواهیم بود.

استان هرمزگان 
کیش

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

یک هتل ۵ ستاره و مجموعه فرهنگی و 
تفریحی در کیش افتتاح شد

یک هتل 5 ستاره و یک مجموعه فرهنگی و تفریحی دو طرح گردشگری 
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به طور رسمی در 

جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، هتل 5 ستاره  و مجموعه فرهنگی و تفریحی 
دو طرح گردشگری بودند که به طور رسمی با حضور معاون اول رئیس 

جمهور در جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کردند.
این هتل 5 ستاره با زیربنای 17 هزار و 800 متر مربع در زمینی به مساحت 
7 هزار و 500 متر مربع ساخته شده است. این هتل 5 ستاره با معماری 
ارتقای سطح خدمات  و  مسافر  پذیرش  افزایش ظرفیت  با هدف  و  زیبا 
گردشگری در جزیره کیش ساخته شده و دارای 144 اتاق و 320 تخت 
 1700 سرمایه گذاری  با  ویدا  هتل  که  است  ذکر  به  الزم  است.  اقامتی 

میلیارد ریالی بخش خصوصی در مدت زمان 48 ماه ساخته شده است.
مجموعه فرهنگی و تفریحی دیگر با بزرگترین آبنمای موزیکال دریایی 
پروجکشن،  ویدئو  شو،  لیزر  جمله  از  متنوعی  قابلیت های  با  کشور  در 
پرده های آبی، افکت آتش و ربات های پیشرفته که این آبنما را از سایر 
خلیج  حاشیه  کشورهای  و  خاورمیانه  منطقه  در  تاکنون  که  آبنماهایی 
فارس ساخته شده پیشرفته تر و کامل تر می سازد آخرین طرحی است که 

با حضور جهانگیری در کیش به بهره برداری رسید.
مجموعه فرهنگی و تفریحی آوای خلیج فارس، با هزینه ای بالغ بر 120 
مربع در ساحل شرقی  متر  به وسعت 35 هزار  تومان در فضایی  میلیارد 

کیش ساخته و تجهیز شده است.
بزرگ ترین آمفی تئاتر ساحلی کشور با ظرفیت 1500 نفر جهت اجرای 
نوروزی  برنامه های  ویژه  همچنین  موسیقی،  کنسرت های  و  نمایش ها 
ازجمله  وفودکرت  رستوران  کودکان،  بازی  مرکز  روزانه،  تورهای  و 

بخش های مهم این مجموعه فرهنگی و گردشگری است.
عالوه بر این مرکز تفریحات دریایی دیگر طرحی بود که توسط معاون 

اول رئیس جمهوری افتتاح شد.

آگهی مناقصه عمومی 96-351
نوبت اول:96/04/26 خبر جنوب

نوبت دوم:96/04/28 طلوع
 GRC شهرداری شیراز در نظر دارد تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای
پروژه  نمای زیرگذر شمالی  فیلی( جهت  ) رنگ خاکستری  ابعاد ۱۵0*۱۵0 سانتیمتر  به 
مناقصه عمومی  از طریق  ریال  اولیه ۱/637/۵00/000  برآورد  با  را  ابن حمزه )ع(  علی 
واجد  و شرکتهای  فروشندگان  کلیه  از  لذا  نماید.  واگذار  واجد شرایط  فروشندگان  به 
ملی  کارت  کپی  و  تغییرات  آگهی  آخرین  کپی  و  اساسنامه  تصویر  )ارائه  شامل  شرایط 
صاحبان امضاء مجاز جهت شرکت ها و کپی کارت ملی صاحب پروانه جهت فروشگاه 
ها یا کپی پروانه تولید جهت کارگاه ها و کارخانه ها الزامی می باشد، ضمنًا ارائه سوابق 
کاری مرتبط به همراه مستندات الزامی می باشد( دعوت بعمل می آید با توجه به موارد 
بلوار دولت -  ابتدای  بلوار عدالت جنوبی -  به آدرس:  مناقصه  اسناد  ذیل جهت اخذ 
فضاهای  آفرینی  باز  و  عمران  سازمان  قراردادهای  واحد   - آزادگان  درمانگاه  جنب 
تلفن:  شماره  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در  ضمنا«  نمایند.  مراجعه  شهرداری  شهری 

383۵0729-07۱ آماده پاسخ گویی می باشد.
 مدت تحویل موضوع مناقصه: ۲ ماه 

یا  بانکی  نامه  ریال بصورت ضمانت   8۲/۰۰۰/۰۰۰ مناقصه  مبلغ تضمین شرکت در 
فیش واریز شده به حساب شماره ۱۰۰۷8۷۱۳۰۳۲۶ بنام سازمان عمران شهرداری 

شیراز نزد بانک شهر شعبه شهید چمران.
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شد. 
در زمان انعقاد قرارداد ۱۰٪ مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت اجرای تعهدات بصورت 

ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز شده اخذ می گردد.
 هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد. 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 9۶/۰۵/۱4 می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۵ روز یک شنبه مورخ 9۶/۰۵/۱۵ می باشد. 

محل برگزاری کمیسیون مناقصه در چهار راه خلدبرین، سالن جلسات اداره کل 
حقوقی شهرداری شیراز می باشد. 

مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد. 
بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک 
یا تمام پیشنهادها مختار می باشد. جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه کپی کارت 

ملی و معرفی نامه الزامی است.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری 
موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معامالت شهرداری می باشد. سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز   24994

ساخت ضریح امام زادگان، سید احمد )ع( و سید محمد )ع( به اتمام رسید
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مرودشت گفت: مرحله ساخت ضریح دو امام زاده سید احمد )ع( روستای راهنویه و سید محمد 

)ع( مشهد بیلو در کامفیروز به اتمام رسید.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، علیرضا منوچهری بیان کرد: عملیات ساخت ضریح امام زاده سید احمد )ع( 
روستای راهنویه از توابع بخش سیدان به ارزش 700 میلیون ریال به اتمام رسید. منوچهری به هزینه ساخت این ضریح اشاره کرد و گفت: 
هزینه ساخت ضریح این آستان مقدس از محل کمک های مردمی و خیرین تأمین شده است. وی افزود: این ضریح طی مدت 5 ماه توسط 
استاد کاران و هنرمندان شهرستان فسا ساخته شده است که عملیات نصب آن با حضور مسئولین شهرستانی انجام می شود. این مقام مسئول در 
ادامه با اشاره به اتمام ساخت ضریح آستان مقدس امام زاده سید محمد )ع( مشهد بیلو در کامفیروز بیان کرد: عملیات ساخت این ضریح نیز 

طی مدت 6 ماه صورت گرفته است که هزینه آن از محل کمک های خیرین و مردمی به ارزش 500 میلیون ریال تأمین شده است.
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