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کسی که نعمتی به او برسد، 
باید شکر آن را به جا بیاورد.

             

روزنامه

خدمات درمانی پزشکی ورزشی فارس 
عنوان برتر هیئت های کشور را کسب کرد

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:
مستند ورزش فارس ساخته می شود

ساالنه  گردهمایی  در 
کمیته های  مسئوالن 
هیئت های  درمانی  خدمات 
سراسر  ورزشی  پزشکی 
خدمات  کمیته  از  کشور 
برای  فارس  هیئت  درمانی 
کسب رتبه برتر تقدیر شد.

روزنامه  گزارش  به 
روابط  از  نقل  به  طلوع 
خبری  پایگاه  و  عمومی 
کل  اداره  اطالع رسانی  و 
ورزش و جوانان فارس، به 
نقل از روابط عمومی هیئت 
استان  ورزشی  پزشکی 
گردهمایی  این  در  فارس، 
با  تهران  در  که  روزه  دو 
غالمرضا  دکتر  حضور 
فدراسیون  رئیس  نوروزی 
دکتر  و  ورزشی  پزشکی 
کمیته  رئیس  سعیدی  رضا 
فدراسیون  درمانی  خدمات 
برترین های  از  شد  برگزار 

کشور  در  درمانی  خدمات 
تجلیل شد.

این  نخست  روز  در 
گردهمایی برترین های این 
کمیته در گروه های سه گانه 
و همچنین برترین استان ها 
از  بهره برداری  درزمینه 
خدمات  کمیته  نرم افزار 

درمانی معرفی شدند.
فدراسیون  رئیس  حضور  با 
ساالنه  گردهمایی  این  در 
در  برترین ها  معرفی  با 
از  مختلف،  حوزه های 
استان فارس زهره غالمپور 
خدمات  کمیته  مسئول 
روستا  طاهره  و  درمانی 
نرم افزار  از  بهره برداری  در 
درمانی  خدمات  کمیته 
هیئت های سراسر کشور را 
با کسب رتبه برتر شایسته 
آنان  از  و  دانست  تقدیر 

تجلیل کرد.

در جلسه ای که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان فارس برگزار شد اعضای 
هیئت رئیسه هیئت کاراته معرفی شدند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی 
اداره کل ورزش و جوانان فارس، به نقل از روابط عمومی هیئت کاراته استان 
هیئت  عملکرد  از  تقدیر  با  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  جلسه  این  در  فارس، 
استان اظهار داشت: از اینکه آرامش در کارته استان حکم فرما شده است بسیار 
خرسندم و حضور افراد با تحصیالت آکادمیک در مجموعه هیئت رئیسه مایه 

خوشحالی است.
اقشار جامعه و  تربیت  باید هدف هر رشته ورزشی  افزود:  حیدرعلی کامیاب 
خصوصًا سنین پایه مدنظر باشد و در این زمینه پیگیری روند برنامه راهبردی 

در هیئت ورزشی باید به صورت کامل اجرایی شود.
استان  کاراته  اختصاصی  سالن  راه اندازی  و  ساخت  به  بخشیدن  به سرعت  وی 
فارس با رویکرد قهرمان پروری و نخبه پروری اشاره کرد و گفت: در درجه اول 
باید باشگاه ها در رأس توجه هیئت قرارگرفته شود تا نقطه عطف قهرمان پروری 

در استان باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس با ارائه راهکارهایی خواستار جذب حوزه های 
اقتصادی  افراد متخصص جهت ترویج ورزش و راه اندازی  تبلیغاتی و حضور 

نوین در امر ورزش با رویکرد حمایت از ورزشکاران کرد.
استان  کاراته  خانواده  از حضور  جلسه  این  در  هم  امور ورزش  توسعه  معاون 
ابزار خرسندی کرد و گفت: کسب سهمیه در المپیک جوانان بوینس آیرس 
آرژانتین و مدال های اخیر آسیایی نشان از حضور پرشور و نگاه ویژه مسووالن 

به این رشته و ایجاد ثبات کاراته استان فارس را دارد.
باید به سیاست گذاری مدون و نظارت بر آنچه قرار است در  بیان کرد:  وی 

آینده کاراته رخ دهد توجه ویژه ای داشته باشیم.
رئیس هیئت کاراته استان فارس نیز در این جلسه ضمن بیان مشکالت، به ارائه 

گزارشی از عملکرد هیئت پرداخت و بیان کرد: نتایج درخشان کاراته استان 
در چند هفته اخیر که با کسب مدال در لیگ کاراته وان تهران، کسب سهمیه 
المپیک جوانان بوینس ایرس نوید محمدی و مدال برنز آسیایی شیما آل سعدی 
و کسب کرسی آسیایی داوری حیدر ایبد همراه بود حاکی از همدلی و تعامل 

بین اعضای هیئت استان است.
در ادامه این جلسه اعضای جدید هیئت رئیسه کارات استان به صورت جداگانه به 

بیان دیدگاه ها و مشکالت و ارائه راهکارهای بنیادی پرداختند.
گفتنی است در پایان این جلسه با حکم مدیرکل ورزش و جوانان فارس، حمید 
نادگران رئیس دانشگاه شیراز، کامبیز ایرجی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  مرادیان  محمدجواد  شیراز،  پزشکی 
رئیس  و  کاراته  پیشکسوت  کریمی  محسن  فارس،  اورژانس  رئیس  و  شیراز 
تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسعود ذیگلری مشاور عالی هیئت استان و رئیس 
هیئت کاراته شهرستان شیراز و محمود جوانمردی پیشکسوت کاراته به عنوان 
اعضای جدید هیئت رئیسه کاراته استان منصوب و ابالغ خود را دریافت نمودند.

اقدام  هیئت ژیمناستیک شهرستان جهرم در خانه ژیمناستیک شهید فرجام 
به برگزاری مسابقه و جشنواره باالنس در قسمت پسران کرد. به گزارش 
روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم، 
در این دوره از مسابقات ۷۰ ورزشکار برتر از ۴ باشگاه ورزشی شاهد، فرجام، 
امیرالمؤمنین و تختی در ۸ رده سنی به پیکار پرداختند که در پایان به نفرات 

اول تا سوم هر رده سنی حکم و نشان قهرمانی داده شد.
 ۴ از   93 و  متولد 91، 92  ژیمناست کار  قسمت جشنواره ۲۰  در  همچنین 
تمامی  از  پایان  پرداختند که در  باالنس  اجرای حرکت  به  باشگاه ورزشی 
ورزشکاران پذیرایی شد و به تمامی شرکت کنندگان گواهی شرکت داده شد.

اعضای هیئت رئیسه کاراته فارس معرفی شدند

مسابقه و جشنواره باالنس پسران ژیمناست کار در جهرم برگزار شد

از  فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
با  استان  این  ورزش  مستند  ساخت 
کل  اداره  و  صداوسیمای  مشارکت 

ورزش و جوانان فارس خبر داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان 
به  اشاره  با  کامیاب  حیدرعلی  فارس، 
ورزش  کل  مدیران  مشترک  نشست 
و جوانان و صداوسیمای مرکز فارس 
این نشست مشترک زمینه  افزود: در 
بررسی  بیش ازپیش   همکاری های 

شد.
از  مستندی  تاکنون  اینکه  بابیان  وی 
تولید  اخیر  دهه   4 در  فارس  ورزش 
اداره  پیشنهاد  با  گفت:  است  نشده 
موافقت  و  جوانان  و  ورزش  کل 
مستند  این  فارس  مرکز  صداوسیمای 
خواهد  پخش  ملی  رسانه  از  و   تولید 

شد.
فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مشترک  کارگروه  یک  تشکیل  از 
صداوسیمای  و  کل  اداره  این  بین 
تحقیق های  انجام  برای  فارس  مرکز 
میدانی  تحقیق  و  فیلم نامه  تنظیم  الزم، 
محاسن  از  یکی  گفت:  و  داد  خبر 
مستندسازی در حوزه وزرش این است 
که تولید بر اساس واقعیت و آمار و 

و  فرهنگی  واقعیات  نشان دهنده  ارقام 
از  بیش  را  مخاطب  و  هستند  ورزشی 

باقی آثار متوجه و آگاه می کند.
که  مستندهایی  اینکه  بابیان  کامیاب 
می شوند  تولید  ورزش  موضوع  با 
دسترسی  برای  خوبی  مرجع  می تواند 
عالقه مندان  و  پژوهشگران  محققین، 
دیگر  یکی  افزود:  باشند  ورزش  به 
از محاسن ساخت این مستند می تواند 
هویت  استحکام  بر  تأثیرگذاری 
فارس  استان  در  ورزشی   فرهنگی 

باشد.
عناصری  از  یکی  ورزش  افزود:  وی 
شکل گیری  بر  هم  می تواند  که  است 
آن  از  هم  و  باشد  مؤثر  ملی  هویت 
نمادینی  ظرفیت  با  و  پذیرد  تأثیر 
ملتی کوچک  می تواند حتی  دارد  که 
ازلحاظ سرزمینی و تاریخی را بزرگ 
و  غرور  و  داده  جلوه  پراهمیت  و 

هویت ملی آن را ارتقا دهد.
فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزش را پدیده ای جمعی و اجتماعی 
دارای  نهادی،  شکلی  به  که  دانست 
نظام  برای  خاصی  کارکردهای 
رابطه ای  ضمن  که  است  اجتماعی 
طبقاتی،  و  اجتماعی  ساختار  با  همسو 
باعث گرایش اقشار مختلف اجتماع به 

نوع خاصی از ورزش می شود.
گفتنی است با ایجاد زمینه همکاری ها 
بین اداره کل ورزش و جوانان فارس 
و صداوسیمای مرکز این استان از دو 
از  زیادی  حجم  تاکنون  گذشته  سال 
رویدادهای مربوط به ورزش استان در 
سطح ملی و منطقه ای پوشش تصویری 

و رادیویی داشته است.

آگهی مزایده عمومی 97/05
97-306

نوبت دوم: سه شنبه به تاریخ 1397/4/26 روزنامه های خبرجنوب،  نیم نگاه، تماشا، افسانه و سبحان و عصر مردم و طلوع نوبت اول: دوشنبه به تاریخ 1397/4/25 روزنامه های خبرجنوب،  نیم نگاه، تماشا، افسانه و سبحان و عصر مردم و طلوع   
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش حقوق استیجاری یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 55040 مترمربع از پالک ثبتی 2434/1 بخش 4 شیراز از اراضی موقوفه برف فروشان، واقع در بلوار آیت ا... حسینی الهاشمی )ره( با کاربری پارک آبی و قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به 
همراه پروانه ساختمانی به صورت نقد، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشر اولین آگهی، با توجه به موارد ذیل، جهت اخذ اسناد مزایده عمومی شخصا یا با در دست داشتن معرفی نامه )جهت اشخاص حقوقی( 

و ارائه رسید واریز مبلغ پانصد هزار ریال به شماره حساب 2710 نزد بانک شهر شعبه شهید چمران به نام درآمد شهرداری شیراز به مدیریت بازاریابی و فروش واقع در ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی مراجعه نمایند.

مساحت زیربنا )متر مربع(مساحت )متر مربع(کاربریطبقهنام مجموعهردیف
1340013400مجموعه ورزشیهمکفساختمان شماره 11

10007000مجموعه رستوران و کافی شاپ با دسترسی صرفًا از داخل مجموعهاول

300خدمات مرتبط با ورزشی با دسترسی صرفًا از داخل مجموعه

700فضای ارتباطی و مشاعی

5000مجموعه ورزشی

400016000پارکینگ مجموعهزیرزمین 1-ساختمان شماره 22

4000پارکینگ مجموعههمکف

4000پارکینگ مجموعه اول

4000پارکینگ مجموعهدوم

200400مدیریت مجموعهاولساختمان شماره 33

200مدیریت مجموعههمکف

300300 رستوران در مجموعه فضای بازهمکفساختمان شماره 44

-12100مجموعه بازی روباز و فضای سبز-فضای باز5

37100جمع کل

شرایط مزایده:
1- مبلغ پایه بهای حقوق استیجاری عرصه وقفی، با کاربری مورد نظر بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری هر مترمربع 4/100/000 ریال )چهار میلیون و یکصد هزار ریال( جمعا 225/664/000/000 ریال )دویست و بیست و پنج میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون ریال( ارزیابی گردیده است.

2- عوارض نقدی متعلقه جهت صدور پروانه ساختمانی براساس جدول فیزیکی پیوست اسناد به مبلغ 21/986/721/216 ریال )بیست و یک میلیارد و نهصد و هشتاد و شش میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار و دویست و شانزده ریال( می باشد که به صورت نقد با شرایط مقرر )طبق اسناد فراخوان( از سوی سرمایه گذار 
به شهرداری پرداخت خواهد شد.  

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده عمومی 11/300/000/000 ریال )یازده میلیارد و سیصد میلیون ریال( می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری تودیع و یا بصورت نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 نزد بانک شهر شعبه چمران 
بنام شهرداری شیراز واریز گردد.

4- شرایط انتقال و واگذاری حقوق استیجاری عرصه پروژه، پرداخت کامل حقوق مزبور و کلیه عوارض متعلقه به شهرداری و همچنین اتمام پروژه و قابلیت بهره برداری و اخذ گواهی پایانکار بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 برای پروژه مذکور صرفا با کاربری پارک آبی و فضاهای جانبی توسط برنده مزایده می باشد.
5- محل موضوع مزایده: واقع در بلوار آیت ا... حسینی الهاشمی )ره( اراضی پارک وحدت با مختصات UTM ضمیمه اسناد فراخوان می باشد.

6- برنده مزایده می بایست حداکثر به مدت 36 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به انجام پروژه با کاربری اعالم شده و اخذ پایانکار اقدام نماید در غیر این صورت عوارض پروژه با قیمت روز محاسبه و مابه التفاوت آن از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
7- پرداخت حق الزحمه مشاور پروژه و هزینه های مربوط به تهیه بسته سرمایه گذاری فاز صفر با رعایت تعرفه نظام مهندسی ساختمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از بررسی و تایید سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی شهرداری شیراز بعهده برنده مزایده خواهد بود.

8- اخذ تاییدیه های الزم از سازمان ورزش و جوانان و سایر نهادهای ذیربط به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری همکاری های الزم را در خصوص معرفی برنده مزایده به مراجع ذیربط انجام می دهد.
9- حق پذیره اوقاف و سایر هزینه های مرتبط به عهده برنده مزایده می باشد. 10- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

11- از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.      12- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 14 روز شنبه به تاریخ 1397/5/6 می باشد.
13- محل تسلیم پیشنهادات شیراز- ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.  14- بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه، برعهده برنده های مزایده خواهد بود.  15- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها 

مسترد خواهد شد.       16- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
17- تاریخ بازگشایی پاکات و محل کمیسیون مزایده: پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1397/5/7 در محل سالن جلسات معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون بالمانع می باشد.

18- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
19- نحوه پرداخت:

1-19( 90 درصد قیمت پیشنهادی حقوق استیجاری عرصه به صورت نقد و حداکثر یک هفته پس از ابالغ برنده مزایده و مابقی در زمان انتقال سند دریافت خواهد شد.
2-19( 100 درصد بهای عوارض حداکثر یک هفته پس از ابالغ برنده مزایده به صورت نقدی به مبلغ 21/986/721/216 ریال )بیست و یک میلیارد و نهصد و هشتاد و شش میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار و دویست و شانزده ریال( وصول می گردد.

20- کاربری ملک صرفا ورزشی- تفریحی است و پروانه فقط با کاربری ورزشی- تفریحی )پارک آبی( صادر خواهد شد.
21- این مزایده مشمول مصوبه شماره 95/1526/ص تاریخ 1395/3/18 شورای اسالمی شهر شیراز مبنی بر اعطای اوراق بستانکاری نمی باشد.              22- سایر جزئیات و شرایط مزایده پیش بینی شده است.                          
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