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خبـر بهمناسبتروزبزرگداشتکتاب،کتابخوانیوکتابدارصورتمیپذیرد؛
طرح عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی فارس

طرح سراسری عضویت رایگان در تمامی کتابخانه های عمومی فارس، به مناسبت روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، در روزهای ۲۴ و ۲۶ آبان ماه 
همزمان با کتابخانه های عمومی کشور انجام می شود. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس، طرح سراسری 
عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی این استان به مناسبت فرارسیدن بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران و روز بزرگداشت کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار، در روزهای ۲۴ و ۲۶ آبان ماه در تمامی کتابخانه های عمومی فارس انجام می شود. اجرای این طرح عالوه بر روز پنجشنبه ۲۴ آبان 
ماه، به علت فعالیت تک شیفت )نوبت صبح( کتابخانه های عمومی در این روز و همچنین به منظور بهره مندی حداکثری متقاضیان عضویت در کتابخانه ها و 
سهولت خدمات رسانی کتابداران به مراجعان، در روز شنبه ۲۶ آبان ماه نیز انجام می شود. در دو روز اعالم شده؛ عضویت در کتابخانه های عمومی به صورت 
سراسری صورت می گیرد و هر عضو با ثبت نام در یک کتابخانه امکان استفاده از تمام کتابخانه های سراسر کشور را خواهد داشت. گفتنی است در حال 

حاضر از مجموع 234 کتابخانه عمومی در سطح استان، 189 باب به صورت کتابخانه عمومی نهادی است که طرح عضویت رایگان را انجام می دهند.

برگزاری کارگاه آگاهی و مدیریت 
رئیس مرکز سیاست گذاری سالمت استان فارس گفت: ریسک در سوانح شیمیایی در شیراز

بردن  کار  به  آلوده،  هوای  استنشاق  سیگار،  کشیدن 
برخی  خودسرانه  مصرف  و  پالستیک  ظروف  بی رویه 
گیاهان دارویی بالی جان بانوان است و در افزایش مرگ 

آنها تأثیر مستقیم می گذارد.
با خبرنگاران  در گفت وگو  لنکرانی  باقی  دکتر کامران 
سالمت  بین المللی  کنگره  هفتمین  آبان   30 اینکه  بابیان 
بانوان در شیراز برگزار می شود گفت: در این کنگره در 
قالب 40 سخنرانی عوامل خطرساز بیان شده و برخی از 
عوامل دیگر که سالمت بانوان را تهدید می کند به بحث 

گذاشته می شود.
بیان  فارس  استان  سالمت  سیاست گذاری  مرکز  رئیس 
کرد: ازجمله مواردی که سالمت بانوان را تهدید می کند 
رانندگی  حوادث  از  درصد   20 در  است،  الکل  مصرف 
است،  دیده شده  الکل  از مصرف  به فوت ردپایی  منجر 
بانوان در این زمینه کمتر از مردان الکل مصرف می کنند؛ 
اما روند مصرف افزایشی است. لنکرانی همچنین نسبت 
به مصرف بی رویه ظروف پالستیکی و استفاده بیش ازحد 
و خودسرانه از گیاهان دارویی هشدار داد و گفت: اگر 
مصرف گیاهانی مثل گل گاوزبان بیش از یک بار در هفته 
یا حتی منجر  نارسایی کبدی  به  انجام شود چه بسا منجر 

به ضرورت پیوند کبد شود.
وی کشیدن سیگار را از دیگر دالیل مرگ بانوان دانست 
و اضافه کرد: حتی مشاهده شده که روند مصرف سیگار 
و قلیان در بانوان باردار نیز روز به تزاید است، این روند 
برای سالمت بانوان بسیار خطرآفرین است و 4 درصد از 
مرگ ومیرهای ناشی از اختالالت تنفسی در کشور در بین 

بانوان میان سال مصرف کننده دخانیات ثبت شده است.
برنامه  رعایت  در  نظر  دقت  لزوم  بر  همچنین  لنکرانی 
غذایی تأکید کرد و افزود: هر غذای گران قیمتی لزومًا 
غذای سالمی نیست، بانوان در این زمینه باید دقت بیشتر 
کنند و از مصرف خوراک های به ظاهر سالم و گران قیمت 
پرهیز کنند، برخی از ماهی ها ازجمله ماهی کوسه بسیار 
گران قیمت و چرب است، رسوب فلزات و سموم در این 

نوع ماهی می تواند عامل مرگ باشد.
وی همچنین بر لزوم ضرورت استنشاق هوای پاک به ویژه 
برای بانوان در سنین میان سالی تأکید کرد و گفت: 20 
در  ریشه  تنفسی  بیماری های  از  ناشی  مرگ  از  درصد 
هوای آلوده دارد، عربستان در این زمینه با 27 درصد و 
قطر با 37 درصد از کشور ما شرایط نامناسب تری دارند.

رئیس مرکز سیاست گذاری سالمت استان فارس همچنین 
گفت: در هفتمین کنگره سالمت بانوان که از 30 آبان 

تا یکم آذر در شیراز برگزار می شود 40 سخنرانی و 330 
مقاله ارائه می شود و دانشگاه UCL آمریکا نیز در ارائه 

مطالب علمی مشارکت دارد.
سیاستگذاری مرکز تعطیلی باره در شایعات

سالمتفارسبیاساساست
وی شایعات اخیر درباره توقف فعالیت یا تعطیلی مرکز 
سیاست گذاری سالمت فارس را بی اساس خواند و گفت: 
روال  مثل  و  قوت  با  متخصصان  حضور  با  مرکز  این 
در  سیاست گذاری  و  پژوهشی  علمی،  فعالیت  به  گذشته 

حوزه سالمت ادامه می دهد. 
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  لنکرانی  باقری 
داشت: این مرکزی طی سال های گذشته ده ها کنگره و 
همایش ملی و بین المللی برگزار کرده که منشأ اثر بوده 
اصالح  به  منجر  مرکز  این  اقدامات  از  برخی  اثرات  و 
درست  روش های  جایگزینی  همچنین  و  غلط  شیوه های 

شده است. 
اضافه  فارس  استان  سیاست گذاری سالمت  مرکز  رئیس 
کرد: ازجمله رویکردهایی که با ورود و دخالت مرکز 
شد  اصالح  فارس  استان  در  سالمت  سیاست گذاری 
جاده  حوادث  و  سوانح  به  مربوط  کنگره های  برگزاری 
شد  موجب  رویکرد  این  گذشته  سال های  در  که  است 

مرگ ومیر عابر پیاده در شیراز که روندی صعودی داشت 
لنکرانی  برسد.   به صفر  متوقف شود و در سال گذشته 
همچنین به برخی از شایعات مبنی بر خروج متخصصان از 
این مرکز پاسخ داد و گفت: متخصصان و برنامه ریزان 
فعال  همچنان  سیاست گذاری  مرکز  در  سالمت  حوزه 

هستند و از آن خارج نشده اند. 
اختالف نظر  بر  مبنی  شایعاتی  گذشته  روزهای  طی 
مرکز  رئیس  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
سیاست گذاری سالمت در این استان در محافل رسانه ای 
شکل گرفت و افرادی ادعا کردند لنکرانی قصد خروج 

از مرکز سیاست گذاری دارد. 
مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت )HPRC( وابسته 
به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1388 در شیراز، 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ریاست کامران 

باقری لنکرانی، تأسیس شد.

رئیس بیمارستان شهید رجایی، گفت: در 6 ماه نخست سال 
97، 17 هزار و 500 بیمار در اورژانس پذیرش شدند که 
از این تعداد 9 هزار بیمار به تصادفات رانندگی اختصاص 

دارد. 
علوم  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اینکه  بابیان  مصباحی  امیررضا  دکتر  شیراز،  پزشکی 
بیمارستان شهید رجایی، یک مرکز درمانی تخصصی تروما 
است، گفت: تروما به بیمارانی اطالق می شود که به دالیلی 
در سوانح و حوادث مختلف مانند تصادفات رانندگی، سقوط 
از ارتفاع، ضرب و جرح، تیرخوردگی و خودکشی، آسیب 

دیده اند. 
فقرات  ستون  جراحی  فلوشیپ  و  ارتوپدی  متخصص  این 
افزود: بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت 

بیمارستان  مجهزترین  به عنوان  رجایی،  شهید  پزشکی 
جنوب  جراحی  فوریت های  فوق تخصصی  و  تخصصی 
کشور، به تمامی مصدومان ترومایی خدمات ارایه می دهد. 
وی مجموعه خدمات این مرکز تروما را شامل بخش های 
سی  ارتوپدی،  داخلی،  جراحی،  اتفاقات،  اسکرین،  و  احیا 
سی یو، آی سی یو، اتاق عمل، آزمایشگاه، رادیولوژی، سی 
تخصصی  درمانگاه  و  فیزیوتراپی  سونوگرافی،  اسکن،  تی 
و  بیماران  به  بیمارستان  این  در  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
مراجعانی از استان فارس و استان های همجوار، به صورت 

بستری و سرپایی، خدمات رسانی می شود. 
مصباحی گفت: متخصصانی از گروه های مختلف پزشکی 
توانبخشی  عمومی،  جراحی  نوروسرجری،  ارتوپدی،  مانند 
بیهوشی،  داخلی،  ادراری،  فیزیکی، کلیه و مجاری  و طب 

ENT، طب اورژانس، چشم، جراحی فک و صورت، جراحی 
پالستیک، نورولوژی، قلب و عروق و پزشکی قانونی، به 
صورت شبانه روز در حال ارایه خدمات به مراجعان هستند. 
این متخصص ارتوپدی، ادامه داد: این مرکز با 350 تخت 
فعال پذیرای بیماران است که از این تعداد، آمار میانگین 
ضریب اشغال تخت در طول سال، باالی 80 درصد است و 
در مواقع شلوغ سال مانند تابستان، ایام تعطیل و عید نوروز، 

آمار به باالی 95 درصد افزایش پیدا می کند. 
فعال  به وجود 54 تخت  اشاره  با  بیمارستان رجایی  رئیس 
در بخش مراقبت های ویژه  )ICU( این بیمارستان، گفت: 
این تعداد تخت فعال در کشور و حتی در عرصه بین المللی، 

عددی قابل توجه محسوب می شود. 
داد: 30 پزشک  ادامه  فقرات،  فلوشیپ جراحی ستون  این 

بر  فوق تخصص،  و  متخصص  پزشکان  کنار  در  عمومی 
اساس پروتکل های مصوب گروه های مختلف در حال ارائه 
به صورت  عمل  اتاق  مجموعه  دو  همچنین  هستند،  خدمت 
صبح و عصر و یک مجموعه اتاق عمل اورژانس به صورت 
شبانه روزی با حضور متخصص بیهوشی مقیم در این مرکز 

فعال است. 
دارا  با  امتیاز،  اسماعیل  محمد  حاج  بیمارستان  گفت:  وی 
تخصص های  در  فوق تخصصی  و  تخصصی  درمانگاه  بودن 
مختلفی مانند ارتوپدی، توانبخشی، جراحی عمومی، فک و 
صورت، پالستیک و طب اورژانس، به بیماران سرپایی در 
نوبت صبح و عصر خدمات ارائه می دهد و کلینیک زخم 
زخم های  به  مبتال  سرپایی  بیماران  برای  نیز  درمانگاه  این 

کرونیک و مزمن فعال است.

فارس  هالل احمر  مدیرعامل 
روزه   ۳ کارگاه  برگزاری  از 
در  ریسک  مدیریت  و  آگاهی 
و  بیولوژیکی  شیمیایی،  سوانح 

هسته ای در شیراز خبر داد.
مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جمع  در  جعفری  فیض اهلل 
برگزاری  از  هدف  خبرنگاران 
آموزش  بین المللی  کارگاه 
در  ریسک  مدیریت  و  آگاهی 
بیولوژیکی،  شیمیایی،  سوانح 
در  هسته ای  و  رادیواکتیو 
سال های  طی  گفت:  شیراز، 
با سوانح  اخیر موضوع برخورد 
رادیواکتیو  شیمایی،  میکروبی، 
و هسته ای یا )CBRN( مطرح 
این  برگزاری  از  هدف  و  شده 
شناخت  و  آشنایی  کارگاه 
ریسک  مدیریت  مباحث  با 
حوادث  این  با  برخورد  در 
به صورت بین المللی و استاندارد 
واگذاری  افزود:  وی  است. 
مسئولیت ها درخصوص حوادث 
)CBRN( بر عهده سازمان های 
است  دولت  غیرعامل  پدافند 
واگذار  مسئولیت  که  زمانی  و 
به  تصمیم ساز  مدیران  می شود 
این  که  ویژه ای  شرایط  دلیل 
نوع حوادث دارند باید با مباحث 

اصلی درخصوص ریسک دلیل  
آشنا باشند.

فارس  هالل احمر  مدیرعامل 
جمعیت  اینکه  به  اشاره  با 
همراهی  به  استان  هالل احمر 
به  نزدیک  سرخ  صلیب  کمیته 
مشترک  پروژه های  سال   ۱۵
تسلیحاتی  آلودگی  درخصوص 
اجرا  مرزی  استان های  در 
پروژه ها  این  گفت:  می کنند 
آگاه سازی  و  آموزش  برای 
اهالی روستا و شهرهای مرزی 

از این خطرات است.
انتخاب  چگونگی  از  جعفری 
شدن شهر شیراز به عنوان میزبان 
این کارگاه اظهار داشت: طبق 
با  گرفته  صورت  تعامالت 
جمعیت  نجات  و  امداد  سازمان 
به عنوان  شیراز  شهر  مرکزی 

میزبان انتخاب شد.
این  که  مطلب  این  بابیان  وی 
سطح  در  اولین  برای  کارگاه 
معاونین  حضور  با  کشور 
برگزار  استان ها  نجات  و  امداد 
معاونین  کرد:  تصریح  می شود، 
استان های  نجات  و  امداد 
ایالم  مرکزی،  تهران، 
اصفهان  بوشهر،  کرمانشاه، 
در  شرکت کنندگان  ازجمله 
مدیرعامل  است.  کارگاه   این 
حضور  از  فارس  هالل احمر 
صلیب  بین المللی  مدرسان 
داد  خبر  کارگاه  این  در  سرخ 
و گفت: این مدرسان از کشور 
کمیته  کارمندان  از  و  لبنان 

بین المللی صلیب سرخ هستند.

رئیسمرکزسیاستگذاریسالمتاستانفارس:

سیگار و مصرف بی رویه گیاهان دارویی مخل سالمت بانوان است

رئیسبیمارستانشهیدرجاییاعالمکرد؛

پذیرش 9 هزار بیمار تصادفی در بیمارستان رجایی شیراز

آگهي مزايده عمومي 97/15
97-710
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آدرس تضمین شرکت در مزایده )ریال( قیمت پایه )ریال( متراژ مورد مزایده

خيابان قاآني شمالي 729/000/000 14/570/200/000 53/84 تجاري 134 زمرد

انباري 24/30
خيابان قاآني شمالي 331/000/000 6/619/500/000 73/55 انبار تجاري زمرد

بلوار پروين اعتصامي 237/000/000 4/725/000/000 35 تجاري 3 شهروند

بلوار پروين اعتصامي 106/000/000 2/102/500/000 14/5 تجاري 8 شهروند

شرایط مزایده:
1- شرکت کنندگان در مزايده مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکي با اعتبار سه ماهه و يا فيش واريز نقدي به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران 

واريز و ارايه نمايند.
2- نحوه پرداخت بهاي مورد مزايده در اسناد مزايده تشريح شده است.

3- برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
4- بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسليم شود.

5- از تاريخ انتشار اولين آگهي اسناد مزايده توزيع مي گردد.     
6- آخرين مهلت تسليم پيشنهادات، ساعت 13 روز پنج شنبه به تاريخ 1397/9/1 مي باشد.

7- محل تسليم پيشنهادات شيراز - ابتداي بلوار چمران- ساختمان معاونت مالي و اقتصادي – دبيرخانه اداره قراردادها مي باشد.
8- بديهي است هزينه انتشار آگهي، کارشناسي وساير هزينه هاي متعلقه، بر عهده برنده هاي مزايده خواهد بود.

9- شهرداري در رد يک يا تمام پيشنهادات مختار است، در اينصورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 
10- به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحويل شده پس از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

11- تاريخ بازگشايي پاکتها و تشکيل کميسيون مزايده: پيشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز شنبه به تاريخ 1397/9/3 در محل 
ساختمان معاونت مالي و اقتصادي به آدرس ابتداي بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در 

کميسيون بالمانع مي باشد.
12- شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري موضوع ماده 10 آئين نامه معامالت شهرداري تهران 

تسري يافته به ساير کالنشهرها و مراکز استان ها مي باشد.
13- اين مزايده مشمول مصوبه شماره 95/1526/ص تاريخ 1395/3/18 شوراي اسالمي شهر شيراز نمي باشد.

14- امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي با امالک فوق وجود ندارد.
15- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده پيش بيني شده است.                   28362  
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آگهي مزايده عمومي 97/14
97-709

نوبتاول: دوشنبه مورخ 1397/8/21 روزنامه هاي خبر جنوب، عصر مردم،نيم نگاه، تماشا، افسانه و سبحان، شيرازنوين، طلوع 
نوبتدوم: چهارشنبه مورخ 1397/8/23 روزنامه هاي خبر جنوب، عصر مردم، نيم نگاه، تماشا، افسانه و سبحان، شيرازنوين، طلوع

شهرداري شيراز در نظر دارد نسبت به فروش ملک زير به صورت نقد با قيمت پايه کارشناس رسمي دادگستري، از طريق مزايده عمومي 
اقدام نمايد. 

لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ضمن بازديد از محل پس از نشر آگهي،  باتوجه به موارد ذيل به منظور دريافت 
اسناد مزايده به واحد مديريت بازاريابي و فروش شهرداري شيراز واقع در ابتداي بلوار چمران، حوزه معاونت مالي و اقتصادي، طبقه 

اول، مديريت بازاريابي و فروش مراجعه نمايند.
متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفنهاي مستقيم 36260820-071 و 36283684-071 تماس حاصل فرمايند.

آدرس  مبلغ سپرده شرکت در
مزايده

مبلغ پايه زمین  متراژ
تقريبي

شرح

 ورودي شهرک استقالل- ابتداي
 بلوار کشاورز- جنب ساختمان آتش

نشاني- کدنوسازي: 383-10-
10-76

10/829/000/000 216/566/000/000 6986  زمين
کشاورز

شرایط مزایده:
1- شرکت کنندگان در مزايده مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکي با اعتبار سه ماهه و يا فيش واريز نقدي به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران 

واريز و ارايه نمايند.
2- مبلغ 137/545/000/000 ريال بعنوان هزينه عوارض موافقت اصولي صادر شده تعيين گرديده است که عالوه بربهاي پيشنهادي 

پس از ابالغ برنده وصول خواهد شد.
3- نحوه پرداخت بهاي مورد مزايده در اسناد مزايده تشريح شده است.

4- برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
5-بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاکت چ بصورت الک و مهر شده تسليم شود.

6- از تاريخ انتشار اولين آگهي اسناد مزايده توزيع مي گردد.     
7- آخرين مهلت تسليم پيشنهادات، ساعت 13 روز پنج شنبه به تاريخ 1397/9/1 مي باشد.

8- محل تسليم پيشنهادات شيراز - ابتداي بلوار چمران- ساختمان معاونت مالي و اقتصادي – دبيرخانه اداره قراردادها مي باشد.
9- بديهي است هزينه انتشار آگهي، کارشناسي وساير هزينه هاي متعلقه، بر عهده برنده هاي مزايده خواهد بود.

10- شهرداري در رد يک يا تمام پيشنهادات مختار است، در اينصورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 
11- به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحويل شده پس از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

12- تاريخ بازگشايي پاکتها و تشکيل کميسيون مزايده: پيشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز شنبه به تاريخ 1397/9/3 در محل 
ساختمان معاونت مالي و اقتصادي شهرداري به آدرس ابتداي بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان 

آنها در کميسيون بالمانع مي باشد.
13- شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري موضوع ماده 10 آئين نامه معامالت شهرداري تهران 

تسري يافته به ساير کالنشهرها و مراکز استان ها مي باشد.
14- تهاتر مطالبات قطعي شده اشخاص حقيقي و حقوقي امکان پذير نمي باشد.

15- اين مزايده مشمول مصوبه شماره 95/1526/ص تاريخ 1395/3/18 شوراي اسالمي شهر شيراز نمي باشد.
16- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده پيش بيني شده است.                                                              28361 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز


