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خبـر
دیگر  به  دانش،  این  انتقال  از  اعضا،  پیوند  جراحی های  انجام  در  دانشگاه  این  توانمندی های  به  اشاره  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کشورهای دنیا خبر داد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، علی بهادر در حاشیه برگزاری ده 
هزارمین جراحی پیوند اعضای شیراز با حضور وزیر بهداشت، با اشاره به وجود زیرساخت های مناسب در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
از گذشته، گفت: این امر توانست دانشگاه علوم پزشکی شیراز را به عنوان یک دانشگاه برتر در کشور معرفی کند و باوجود اساتید زبردست، 
در برخی عرصه ها، حتی در دنیا نیز نام آور است. او از بخش پیوند اعضای شیراز به عنوان یک بخش پزشکی بین المللی یادکرد که باتربیت 
دانشجویان این حوزه، دانش پیوند اعضا را به دیگر کشورها نیز انتقال داده است. به گفته دکتر بهادر، انجام ساالنه بیش از ۶۰۰ جراحی پیوند 
کبد در شیراز، باعث شده این شهر درزمینه پیوند کبد در صدر دنیا قرار بگیرد و این خدمت عظیم، نتیجه تالش و سخت کوشی تیم پزشکی است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از بخش پیوند اعضای این دانشگاه به عنوان بزرگترین مرکز پیوند زنده به زنده در خاورمیانه یادکرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:
 انتقال دانش پیوند اعضای شیراز به دیگر کشورهای دنیا

در جشنواره استانی مالک اشتر صورت گرفت؛

اشتر  مالک  استانی  جشنواره  در 
حوزه  فارس  استان  فجر  سپاه 
بسیج ادارات کل شهرداری شیراز 
بسیج  رده  موفق ترین  به عنوان 
انتخاب  فارس  استان  کل  ادارات 

شد.
نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از 
بسیج  حوزه  فرمانده  شیراز، 
شهرداری  شهدای  کل  ادارات 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  شیراز 
اشتر  مالک  استانی  جشنواره 
نظامی  مسئوالن  حضور  با  امروز 

و شهرداری برگزار شد.
مسیح گلکاری افزود: حوزه بسیج 
شیراز  شهرداری  کل  ادارات 
به عنوان برترین رده بسیج ادارات 
با  و  انتخاب  فارس  استان  کل 

جشنواره  تندیس  و  لوح  دریافت 
موردتقدیر قرار گرفت.

ادارات  بسیج  حوزه  فرمانده 
شیراز  شهرداری  شهدای  کل 
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان 
گرفته  صورت  ارزیابی های 
توسط کارگروه تخصصی اشراف 
فارس  استان  فجر  سپاه  فرماندهی 
مبتنی بر عملکرد سال 97 مفتخر 
رده  موفق ترین  عنوان  کسب  به 
در هفتمین دوره جشنواره استانی 
مالک اشتر سپاه فجر استان فارس 

شدیم.
جشنواره  گزارش،  این  اساس  بر 
معرفی  ویژه  بسیج  اشتر  مالک 
رده های  و  اقشار  از  تقدیر  و 
مستضعفین  بسیج  سازمان  نمونه 
به صورت سالیانه برگزار می شود.

کاغذ  کارخانه  از  بهره برداری  گفت:  فارس  استاندار 
در  اشتغال  ایجاد  راستای  در  مؤثر  گامی  زاگرس 
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به  است.  استان  این 
عنایت اهلل  فارس،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از 
روند  و  زاگرس  کاغذ  تولید  کارخانه  از  رحیمی 

به  اشاره  با  وی  کرد.  بازدید  پروژه  این  اتمام  به  رو 
درصد   ۸۰ هم اکنون  زاگرس  کاغذ  کارخانه  اینکه 
از  بهره برداری  و  تکمیل  دارد،  فیزیکی  پیشرفت 
اشتغال  ایجاد  راستای  در  مؤثر  گامی  را  پروژه  این 
این  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  و  دانست  استان  در 

تولید  سبب  و  شده  محسوب  پایه  صنعتی  که  صنعت 
کشور  داخل  در  اولیه  مواد  از  توجهی  درخور   بخش 

می شود. 
سوی  از  جاری  سال  اینکه  بابیان  دولت  عالی  نماینده 
مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید نام گذاری شده 

است، عنوان کرد: با توجه به محدودیت هایی که اخیرًا 
درزمینه واردکردن کاغذ برای صنعت نشر و چاپ به 
با  وجود آمده است راه اندازی کارخانه کاغذ زاگرس 
تأمین بخشی از این نیاز در مسیر رونق تولید اثرگذار 
خواهد بود. استاندار فارس همچنین با اشاره به اهمیت 
ایجاد  صنایع  که  آسیب هایی  از  محیط زیست  حفظ 
کرده اند، تولید کاغذ را صنعتی سبز دانست و بر لزوم 

توسعه چنین فعالیت هایی تأکید کرد.

سرپرست اداره کل زندان های فارس گفت: در راستای 
عید  مناسبت  به  قضائیه  قوه  ریاست  بخشنامه  اجرای 
سعید غدیر، تاکنون به تعداد ۱۲۰۵نفر از زندانیان واجد 

شرایط در استان، مرخصی اعطا شده است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اظهار  کیشانی  مصطفی  فارس  های  زندان  کل  اداره 

کاهش  هدف  با  زندانیان  به  مرخصی  اعطای  داشت: 
جمعیت کیفری و کاهش آسیب های ناشی از حبس 
در  ایام  این  در  ها  خانواده  سرپرستان  اینکه  و  است 
جرایم  زندانیان  همچنین  و  باشند  خانواده هایشان  کنار 
 غیرعمد در این ایام می توانند از شکات رضایت اخذ 

نمایند.

وی تأکید کرد: در ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین نیز 
از  اند  استفاده نکرده  اعطایی  از مرخصی  زندانیانی که 

مرخصی بهره مند می شوند.
در  زندانیان  به  مرخصی  اعطای  شد:  یادآور  کیشانی 
تعامل با مجموعه قضایی استان صورت گرفته است و 

این تسهیالت قضایی همچنان ادامه دارد.

توجه  با  گفت:  شیراز  فرماندار 
شورای  شفافی  و  کتبی  اعالم  به 
فرمانداری  نامه  به  پاسخ  در  شهر 
مبنی بر خودداری رئیس شورا از 
دعوتنامه  و  صورتجلسه  امضای 
جدید،  هیئت رئیسه  انتخابات 
خدشه ای بر انتخابات وارد نیست.

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل 
عبدالرزاق  شیراز،  شهرستان 
شورای  منتخب  رئیس  موسوی 
دیدار  در  شیراز  شهر  اسالمی 
با  شورا  این  هیئت رئیسه  اعضای 
گفت:  شیراز  شهرستان  فرماندار 
در سال سوم به بیشترین همکاری 
و ارتباط با فرمانداری نیاز داریم. 
در  شهرستان  فرماندار  نقش  وی 

ارزیابی  برجسته  بسیار  را  توسعه 
اقدام،  اولین  در  گفت:  و  کرد 
داخلی  انسجام  حفظ  برای  تالش 
و  می کنیم  دنبال  را  شهر  شورای 
از  خارج  مجموعه های  با  ارتباط 
گام  فرمانداری  اولویت  با  شورا 

دوم است.
برنامه  اینکه  اعالم  با  موسوی 
برای  شیراز  شهر  شورای  یکساله 
ماه  یک  ظرف  را  سوم  سال 
تنظیم و تصویب می کنیم، افزود: 
شهر  شورای  جدید  هیئت رئیسه 
و  خدمات  ارائه  دنبال  به  شیراز 

آرامش به شهر است.
اشاره  با  شیراز  فرماندار  ادامه  در 
به عنوان  شورا  اعضای  جایگاه  به 
نمایندگان مردم در پارلمان محلی 

همه  وجودی  فلسفه  کرد:  اظهار 
بخش های عمومی اعم از حاکمیت 
نظیر  محلی  سازمان های  و  دولت 
خدمت  ارائه  شهرداری،  و  شورا 
بنابراین  است  مردم  به  مطلوب 
خدمتگزاری  این  انجام  برای 
و  انسجام  هماهنگی،  گریزی جز 

تعامل با رعایت مقررات نیست.
محمدرضا امیری درخصوص روند 
هیئت رئیسه  انتخابات  برگزاری 
و  شیراز  شهر  اسالمی  شورای 
این شورا،  اخیر  حاشیه های جلسه 
دعوتنامه  ازآنجاکه  کرد:  اظهار 
اعضای شورای اسالمی و همچنین 
امضای  با  دوفوریتی،  طرح 
اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
واصل  فرمانداری  به  شیراز  شهر 

اساس  بر  فرمانداری  بود،  شده 
نظارت  بر  مبنی  قانونی  تکلیف 
شوراها،  قانون  اجرای  حسن  بر 
یادآور  شورا  به  را  مقررات 
می کند  بیان  که  مقرراتی  شد؛ 
جلسه  در  شورا  رئیس  که  زمانی 
تمامی  امضای  باشد،  حضورداشته 
 مکاتبات و اداره جلسات به عهده 

اوست.
وی افزود: پس از ارائه توضیحات 
اعالم  به  توجه  با  و  اعضای شورا 
در  شورا  مکتوب  نامه  و  شفاهی 
خودداری  بر  مبنی  دوشنبه  روز 
رئیس شورا از امضای صورتجلسه 
بر  بنابراین خدشه ای  و دعوتنامه، 
وارد  جدید  هیئت رئیسه  انتخابات 

نیست.

قائم مقام شهرداری شیراز اعتقاد دارد مشارکت 
و  جمع بندی  در  مردمی  تشکل های  و  مردم 
تعیین کننده ای  نقش  شهری  امور  برنامه ریزی 

دارد.
غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
تشکل ها  روز  همایش  در  فرج زاده  آرش 
استفاده  گفت:  اجتماعی  مشارکت های  و 
ازنقطه نظرهای مردمی در  اجرای  امور شهری، 
اوج به کارگیری این تشکل هاست که ما این 
مسئله را هم اکنون در قالب شوراهای شهر و 

تشکل های زیرمجموعه شورایارها می بینیم.
برای  کرد:  تأکید  شیراز  شهرداری  قائم مقام 
برنامه ریزی بهتر در رابطه با مسائل شهری ما به 
دریافت نظرات مردم و تشکل های اجتماعی و 
مردم نهاد نیاز داریم؛ بنابراین نماینده های مردم 
ایفا  در تشکل ها نقش تعیین کننده ای برای ما 
می کنند. فرج زاده افزود: در حوزه های محلی 
شهرداری ها   روی  پیش  که  محوری  محله  و 
در  گسترده ای  برنامه ریزی های  قرارگرفته، 
آغاز  محوریت محالت  با  فرهنگی  حوزه های 

افزود:  شیراز  شهرداری  قائم مقام  است.  شده 
و  اقتصادی  سمن های   و  تشکل ها  وجود 
در  را  برنده  پیش  و  راهبردی  نقش  اجتماعی 

یک شهر توسعه یافته ایفا می کند.
مهم ترین وظیفه تشکل ها دنبال کردن اشتغال 

پایدار در جامعه است
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی فارس نیز گفت: در شرایط امروز 
دنبال  ما  تشکل های  وظیفه  مهمترین  کشور 

کردن اشتغال پایدار در جامعه است.

امروز  پایدار،  اشتغال  گفت:  رازقی  جمال 
باید  که  است  اجتماعی  مسئولیت  مهمترین 
به ویژه  خصوصی  و  دولتی  بخش  موردتوجه 
تشکل ها باشد. وی افزود: کارخانه و یا واحد 
تولیدی که تعطیل و در پی آن منجر به بیکاری 
بلکه  نیست؛  مسئول  به تنهایی  می شود  افراد 
سیستمی که موجب تعطیلی بنگاه های اقتصادی 
ما می شود نیز مسئول تبعات اجتماعی این پدیده 
اظهار کرد: تمام تالش ما در  می شود. رازقی 
سالی که به نام رونق تولید نام گرفته، بر رفع 
پایدار  تولید  ایجاد  و  تولید  موانع  و  معضالت 
ایجاد می شود؛  پایدار  اشتغال  دنبال آن  به  که 
متمرکز شده است. رئیس اتاق بازرگانی فارس 
نیز  امسال  فارس  بازرگانی  اتاق  در  ما  افزود: 
اجتماعی خود  مهمترین مسئولیت  راستای  در 
آنچه  هر 

تولید  ایجاد  و  تشکل ها  آموزش  راستای  در 
می کنیم  دنبال  را  باشد  مؤثر  و  مهم  پایدار 
تولید  رونق  جهت  در  گامی  امیدواریم   که 

برداریم.
وی ادامه داد: در این زمینه کمیته حمایت از 
تشکیل  استان  ارشد  مسئوالن  حضور  با  تولید 
امیدواریم  فعال شده است که  دبیرخانه آن  و 
تالش تشکل های بخش خصوصی استان بتواند 
منجر به رفع موانع تولید هرچند کم در استان 
شود. رازقی افزود: بر اساس ماده 5 قانون بهبود 
تشکل ها  ساماندهی  وظیفه  فضای کسب وکار 
بزرگترین  به عنوان  بازرگانی  اتاق  عهده  بر 
انتظار  که  شده  داده   قرار  کشور  در  تشکل 
درخصوص  که  است  این  دولت  بخش  از  ما 
مبنای  فاقد  که  دولتی  خودساخته  تشکل های 

قانونی هستند، تعیین تکلیف کند.

استاندار فارس عنوان کرد؛

به مناسبت عدید غدیر صورت گرفت؛

فرماندار شیراز:

قائم مقام شهرداری شیراز:

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
جهت برگزاری مناقصه عمومی- یک مرحله ای

شرکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر دارد به استناد آیین نامه 
مناقصه"  گران،  مناقصه  کیفی  ارزیابی  مناقصات،  برگزاری  قانون   ۱۲ ماده  "ج"  بند  اجرایی 

سامانه  طریق  از  را   2098001046000048 شماره  به  فارس"  دیسپاچینگ  ساختمان  احداث  ساختمانی  عملیات 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و ارسال پاسخ به استعالم تا ارسال 
 www.setadiran.ir دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد. لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع ارزیابی می توانند جهت اخذ اسناد ارزیابی کیفی 
به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، همراه 
با اسناد و مدارک خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در 
ارزیابی کیفی را محقق سازند. به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد 

امضا، مشروط، مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.   
 اطالعات زمانی به شرح ذیل می باشد:     

1-تاریخ اولین انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 98/6/3
2-آخرین مهلت دریافت اسناد  ارزیابی کیفی از سامانه: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 98/6/7 

۳- آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم )بارگذاری اسناد( در سامانه: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/6/23
4- نام و نشانی مشاور: مهندسین مشاور موننکو ایران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان 

عطار، پالک 12- کدپستی 1994643315
این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران انتشار یافته و پس از کسب حداقل امتیاز الزم در فرآیند ارزیابی، از 

مناقصه گران واجد شرایط جهت مراحل بعدی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه دعوت به عمل خواهد آمد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج است و همچنین مناقصه گران می توانند جهت 

دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32142714-071 آقای اسکروچی تماس حاصل نمایند.   
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبردی و پشتیبانی سامانه 021-41934 

و تلفن دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 می باشد.         
شرکت برق منطقه ای فارس    7192/م الف        شناسه آگهی: 573941               31403            

آگهي برگ تشخیص و برگ قطعی )حقیقی(
نظر به اینکه نشانی مودیان اعالمی در جدول ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده 208 ق.م.م مصوب 
اسفندماه 1366 اوراق مالیاتی به شرح جدول ابالغ می گردد، خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و 
ساعت مقرر به شرح جدول این آگهی جهت حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده به واحد 

مالیاتی مربوطه به آدرس شیراز بلوار سیبویه اداره امور مالیاتی شیراز مراجعه نمایید.

آگهي برگ تشخیص و برگ قطعی )حقیقی(
نظر به اینکه نشانی مودی اعالمی در جدول ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده 208 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 
اوراق مالیاتی به شرح جدول ابالغ می گردد، خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و ساعت مقرر به شرح جدول این 
آگهی جهت حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده به واحد مالیاتی مربوطه به آدرس ارسنجان شهرک 

امام خمینی، اداره امور مالیاتی مراجعه نمایید.
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 سی روز پس از16701398/04/20تشخیص1/757/315/702مشاغل1725321392محمود یحیی زاده1
آگهی روزنامه

 سی روز پس از20601398/04/30تشخیص35/253/705مشاغل1725321392حمیدرضا زارع2
آگهی روزنامه

 7191/م الف           شناسه آگهی: 573965              31401         روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

 7186/م الف           شناسه آگهی: 573959              31402         روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

آگهي مناقصه عمومي  98-443
نوبت اول آگهی 98/05/31 طلوع        نوبت دوم آگهی 98/06/02 نیم نگاه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات بهسازی و احداث فضای سبز پراکنده در سطح شهر را از طریق 
مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس: شیراز، میدان شهید مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمنًا در صورت نیاز به 

اطالعات بیشتر شماره تلفن: 07138431270-07138431279 آماده پاسخ گویی می باشد.  1- مبلغ برآورد اولیه: 11/007/556/170 ریال
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 551/000/000 ریال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر  2- مدت انجام کار: یک سال  
همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.       الف-ضمانت نامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی: 14002091671 و 

کداقتصادی: 411364877455                                    ب-  فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره 700792254289 بانک شهر
4- ارائه گواهی صالحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس الزامی است و شرکتهایی که مجوز فعالیت از استانهای دیگر را داشته باشند 

می بایست مجوز فعالیت در استان فارس را از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس اخذ نمایند.
5- مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت الزاما می بایست دارای مدرک کارشناسی از دانشکده های کشاورزی یا منابع طبیعی در رشته های مرتبط 

با موضوع مناقصه و سهام دار و دارای حق امضا در اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد.
6- خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز می بایست جزء موضوع اساسنامه شرکت باشد.

7- سابقه کار: ارائه حداقل پنج قرارداد احداث و بهسازی فضای سبز الزامی است.
8- آخرين مهلت تحويل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 98/06/14 می باشد. 

9- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/06/16 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار 
راه خلدبرین خواهد بود.               10- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

11-  بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
13- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.                  7169/م الف                               31404           شناسه آگهی: 573968   

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز


