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* سال دهم * شماره 1724
کارشناس بهداشــت محیط مســئول اماکن زنانه دانشگاه علوم
پزشکی شــیراز گفت :با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال،
تمایل به انجام ترمیم پوســت و مو افزایش یافته و به همین نسبت
بازار سودجویان و سوداگران سالمت رونق می یابد.
مهندس «مرجان مشــتاقی مقدم» با اشاره به پیگیری چندین فقره
انجام خالکوبی و تاتو در آرایشــگاه هــا و برخی در منزل که منجر
به بروز مشــکالتی از جمله تهدید سالمت و آســیب به زیبایی و
حتی تهدید اخالقی و امنیتی شــاکیان شده اســت ،گفت :انجام
تمامی اموری که دخالت در امر پزشــکی محسوب می شود از جمله
خالکوبی ،تاتو بدن و صورت و از بین بردن موهای زائد با اســتفاده
از دســتگاه های خاص و لیزر ،ســوراخ کردن گوش ،پیرســینگ

هشدار کارشناس بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

خالکوبی و تاتو در
آرایشگاههای زنانه و
مردانه ممنوع است
راهاندازی یک مؤسسه خیریه با هدف

ترویج فرهنگ مراقبت متعالی در منزل

سیده ناهید تقویان -تماشا
یک مؤسسه خیریه در شیراز با هدف ترویج فرهنگ مراقبت متعالی در
منزل ،تشکیل شده است.
به گزارش تماشا ،ضياءالدين تابعي مدیر این مؤسسه در نشستی خبري
با اشاره به راه اندازي مؤسسه خيريه مراقبت متعالي در منزل در شيراز
بيان كرد :در اين مؤسســه با اســتفاده از ارزشهاي قديمي پزشكي
ايراني عالوه بر مسائل علمي و آكادمي تالش ميشود تا خود مردم هم
در روند اجرا ورود كنند.
وي با بيان اينكه ارائه خدمات در اين مؤسسه طي چهار مرحله اجرايي
ميشود ،افزود :فاز اول آن ارائه امكانات لجستيكي است كه از مهرماه
امسال آغاز شده و تا فروردين ادامه دارد .در گام دوم تعدادي از پزشكان
و پرســتاران را براي ارائه خدمات داوطلبي جذب و آماده ميشــوند.
مدير گروه اخالق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با بيان اينكه در
مرحله ســوم نيز جذب عدهاي روانشناس تربيتي پيشبيني شده كه به
افراد و خانوادهها كمك روحي كنند ،خاطرنشــان كرد :در مرحله چهارم
نيز خدمات روحاني خواهد بود.
تابعي با اعالم اين خبر كه خدمات اين مؤسســه در ســال  ٩٨اجرايي
خواهد شــد ،گفت :در امر ســامت كلمه مراقبت شامل كار بهداشتي،
درماني و پرستاري است.
وي با بيان اينكه تمام موازين مثبت پزشــكي قديم و نوين به همراه به
روح انسانيت كه تا به حال مورد غفلت قرار گرفته است در این مؤسسه
مدنظر خواهد بود ،گفت :جنبه انســانيت پزشكي به شكل كامل وجود
نداشته است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشــكي شيراز با بيان اينكه مراقبت
متعالي يك موضوع جهاني اســت ،افزود :ايده مراقبت متعالي در منزل
يك فرهنگ جهاني است كه از امروز بايد استارت آن زده شود.
تابعي ادامه داد :از  ٢٠٠سال پيش آموزش پزشكي اينگونه شكل گرفته
كه بيمار به مراكز درماني مراجعه و پزشك نسبت به درمان او اقدام كند
اما در ســالهاي آينده تكنولوژيهايي وارد بازار خواهد شود كه بيمار را
از آوردن به بيمارســتان بينياز خواهد کرد ،بنابراين پيشرفتهاي علم
پزشكي ايجاب ميكند كه از هماينك به دنبال آنها باشيم.
وي اضافه كرد :به داليل علمي ،اقتصادي و عاطفي ديگر امكان طوالني
مدت بيمار در بيمارســتان وجود ندارد به همين دليل نيازمند گسترش
فرهنگ مراقبت متعالي از بيمار هستيم.
مدير گروه اخالق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز يادآور شد :در
بعضي از كشورهاي مسلمان و غربي اين مهم در دستور كار قرار گرفته
است.
یادآور می شــود؛ مؤسســه خیریه متعالی مراقبت در منزل از اول مهر
 ۹۷شــروع به کار کرد کســانی که میخواهند با این مؤسسه همکاری
کنند می توانند با شماره تلفن های  ۳2303۹۹۴و حق و شماره همراه
۰۹۱۷۷۱۰۵۴۲۲تماس حاصل فرمایند.
این مؤسسه در حال حاضر به صورت موردی به بیماران در منزل کمک
می کند و وســایلی از قبیل ویلچر ،تخت ،تشــک مواج و ...در صورت
نیــاز بیمار به صورت امانــی در اختیار آنها قرار می دهد .کســانی که
می خواهند با اینمؤسسه همکاری کنند می توانند به مؤسسه امدادگران
عاشورایان(هالل احمر جنب دانشــگاه علوم پزشکی) مراجعه و اعالم
همکاری نمایند.

و موارد مشــابه ،اعمال تخصصی اســت که تنهــا در صورت نیاز،
می بایســت از ســوی افراد دارای صالحیت و در اماکن مورد تأیید
انجام گیرد.
او تأکید کرد :مبادرت به انجام این امور در آرایشــگاه های زنانه و
مردانه و یا در منازل مســکونی ،نه تنها امری خطرناک ،بلکه ممنوع
است و با متخلفان برابر مقررات رفتار می شود.
مهندس مشــتاقی مقدم با بیان اینکه برای برخــی اعمال زیبایی
تدابیری اندیشــیده شده اســت ،ادامه داد :امروزه آرایشگاه های
معتبری که دارای مجوز بهداشــتی هستند با داشتن شرایط خاص
از جمله افراد دوره دیده از مراکــز معتبر فنی و حرفه ای ،فضاهای
مناســب و کافی و امکانات و دستگاه های مجاز می توانند با انجام

استاندار فارس در دیدار با رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه شیراز و پیام نور:

بهرهگیری از توانمندی دانشگاه ثروت و ارزش اقتصادی ایجاد میکند
اســتاندار فارس با تأکید بــر اینکه جهان
پیشرفته امروز بر استفاده از خالقیت ،تفکر،
اندیشه و علم تکیه کرده است ،عنوان کرد:
بهره گیــری از این توانمنــدی ها ثروت و
ارزش اقتصادی ایجاد خواهد کرد و مقایسه
درآمد حاصل از یک بشــکه نفت با آنچه از
ایجــاد محصول علمی و فناوری به دســت
می آید به خوبی نشان دهنده اهمیت جایگاه
علم در امور اقتصادی است.
دکتر عنایــت ا ...رحیمی در دیدار با رئیس و
هیأت رئیسه دانشگاه شیراز ،این دانشگاه را
به عنوان یکی از توانمندی های مهم استان
فارس در نگاه مسئوالن و همچنین در اسناد
باال دســتی برشــمرد و افزود :این جایگاه
برجســته علمی با تالش و کوشش اساتید و
جامعه دانشگاهی از گذشته تا امروز محقق
شده که قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه دانشــگاه شیراز باید این
نقش آفرینــی را بیش از گذشــته تقویت
کنــد ،خاطرنشــان کرد :امــروزه جهان به
ســمت بهره گیری از نیروهای آموزش دیده
و تحصیلکرده در دانشــگاه ها حرکت کرده
است و این اقدام می تواند زمینه ساز ایجاد
رفاه و توسعه در کشور باشد.
اســتاندار فارس با تأکید بــر اینکه جهان
پیشرفته امروز بر استفاده از خالقیت ،تفکر،
اندیشه و علم تکیه کرده است ،عنوان کرد:
بهــره گیری از این توانمنــدی ها ،ثروت و
ارزش اقتصادی ایجاد خواهد کرد و مقایسه

درآمد حاصل از یک بشــکه نفت با آنچه از
ایجاد یک محصول علمی حاصل می شود به
خوبی نشــان دهنده اهمیت جایگاه علم در
امور اقتصادی است.
دکتر رحیمی ادامه داد :استفاده از بهره های
علمی بر خالف منابع معدنی و ...نه تنها سبب
نقصان نخواهد شد بلکه به تقویت و افزایش
بهره دهی آن میانجامد.
وی وجــود نیروهای جوان و دانشــگاه های
برجســتهای همچون دانشــگاه شــیراز و
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز را فرصتی
مغتنم دانســت و اظهار کــرد :آموزش های
دانشــگاهی باید هدفمند بوده و زمینه ایجاد
جایگاه مناســب برای فارغ التحصیالن را در
جامعه ایجاد کند.
استاندار فارس با بیان اینکه دانشگاه شیراز
میتواند به توسعه کشــور و استان فارس
کمک کند ،به وجود ظرفیت های آشــکار و
پنهان در این مرکز علمی اشاره کرد و افزود:
دانشــگاه باید به ســمت تقویت و توسعه
ظرفیت های آشــکار و برنامــه ریزی برای
ظرفیت های نهفته پیش برود.
نماینــده عالی دولت با اشــاره بــه لزوم
پیوند بخش های مختلــف صنعتی ،معدنی،
کشــاورزی ،نفت و گاز و ...با دانشگاه ،این
تعامل را سبب تقویت بنیه اقتصادی دانشگاه
و همچنیــن تربیت فــارغ التحصیالنی که
آموزش های عملی دیده اند دانست.
دکتر رحیمی همچنین نقش آفرینی دانشگاه

در حــوزه های معرفتی و شــناختی را مهم
توصیف کرد و گفت :این نقش آفرینی سبب
تعالی و حرکت جامعه خواهد شد.
اســتاندار فــارس گســتردگی واحدهای
دانشگاهی بدون در نظر گرفتن کیفیت را یک
آسیب دانست و عنوان کرد :کمیت بدون در
نظر گرفتن کیفیت سطح علمی دانشگاهیان
و دانشــجویان را کاهش داده و اساتید را از
پرداختن به تحقیق و پژوهش باز میدارد.
وی بــا تأکید بر اینکــه دانشــگاه نیاز به
سرزندگی و نشاط دارد و باید دانشجویانی،
نقاد ،شجاع و ظلم ســتیز پرورش دهد که
حاضرند برای دفاع از عقاید خود تالش کنند،
یادآور شد :این شــاخص ها باید در بستر و
چارچوب قانونی تعیین شــده شکل بگیرد و

اجرایی کردن اولین جلســه دستورالعمل وزارت کشور
مبنی بر شهر کودک در شهر شــیراز خبر داد و افزود:
این دستورالعمل در کمیســیون معماری و شهرسازی
نیز بررســی شد تا مواردی را که سازمان شهرداری ها
پذیرفته اند که اجرایی کنند مشخص شود.
عضو کارگروه کشــوری شهر دوســتدار کودک ادامه
داد :در ســپتامبر ۲۰۰۰میالدی خانه جهانی شهرهای
دوستدار کودک( )CFCایجاد شد تا این مکان مرجعی
برای حمایت از کودکان و رشــد شــهرهایی باشد که
کودکان در ان زندگی می کنند.
وی هدف از ایجاد شــهر دوســتدار کــودک را ایجاد
بسترهای الزم برای بروز اســتعدادها و خالقیت های
کودکان و نوجوانان در شــهر ،ارتقــای جایگاه ملی و
بین المللی شهرهای کشور به ویژه کالنشهرها در حوزه
شهر دوستدار کودک ،توسعه ،نظارت ،استانداردسازی،
سطح بندی و نظام مند سازی فضاهای فعالیتی کودکان
درشهر ،زمینه ســازی و تشویق مشــارکت کودکان
در مدیریت شــهری ،برنامه ریزی و طراحی شــهری
برشمرد.
دودمــان ادامــه داد :تأمین امنیت و ایمنــی به منظور

همه گروه ها و تشکل های دانشگاهی در این
چارچوب فعالیت کنند.
دکتر رحیمی با اشاره به اهمیت نقد منصفانه
در جامعه ،بیان کرد :دانشگاه محیطی برای
بیان عقاید ،انتقادات و تضارب آرا اســت که
این امر می تواند موجبات پویایی در فضای
دانشگاهی و جامعه را فراهم آورد.
استاندار فارس بر لزوم پرورش افرادی که
به عنوان سفیران دانشــگاه شیراز به سایر
کشورها میروند تأکید کرد و گفت :پذیرش
دانشــجویان خارجی عالوه بر درآمدزایی،
آموزش و تعامل ،ســبب شناساندن فرهنگ
غنی ایرانی اسالمی و ایجاد دلبستگی نسبت
به کشورمان خواهد شد.
نماینده عالی دولت با تأکید بر اهمیت تقویت

روابط بین المللی دانشــگاه ،خاطرنشــان
کــرد :برگــزاری همایشها ،کنگــره ها و
کنفرانسهای بین المللی از ســوی دانشگاه
شیراز عالوه بر تقویت ارتباطات و دیپلماسی
علمی دانشــگاه ،علم را با اقتصاد پیوند داده
و اقتصاد شهر و اســتان را تحت تأثیر قرار
میدهد.
دکتر رحیمی همچنیــن در ادامه دیدارهای
خود با جامعه دانشــگاهی اســتان در جمع
مدیران دانشــگاه پیام نور اســتان فارس
اظهارداشــت :راه اندازی مراکز بین المللی
دانشــگاه دراســتان فارس عــاوه برحل
مشکالت ناشی از کمبود دانشجو ،موجب ارز
آوری و حضور دانشجویان خارجی دراستان
وهمچنین تبــادالت فرهنگــی و اجتماعی
خواهد شد که در آینده نیز فارغ التحصیالن
آن به عنوان سفیران ایران در نقاط مختلف
دنیا خواهند بود.
وی با بیان اینکه به دلیل تدریس در دانشگاه
پیام نور از ســالیان گذشــته با دانشــگاه
پیام نور آشــنایی کامل دارم ،اظهارداشت:
دانشگاه پیام نور یک دانشگاه ضابطه مند و
منضبط است که اهداف توسعه علمی کشور
را در کنار سایر دانشگاه های کشور به خوبی
دنبال می کند.
اســتاندار فــارس اضافــه کــرد :بیش از
 ۱۸۳مرکز آموزش عالی در ســطح استان
فارس ،بازوان قوی در تدوین اســتراتژی و
برنامه ریزی برای توسعه استان هستند که

الزم است هرچه سریع تر بستر الزم برای
حضور دانشگاهیان را در همه حوزه ها فراهم
کنیم.
رحیمی افزود :دانشگاه پیام نور با دارا بودن
زیرســاخت های مختلــف فیزیکی و نیروی
انسانی نقش مهمی در توسعه آموزش عالی
استان ایفا می کند.
اســتاندار فارس ،نشاط و سرزندگی را یکی
از نیازهای امروز جامعه دانست و خاطرنشان
کرد :متأسفانه برخی به دنبال تزریق روحیه
یأس وناامیــدی در جامعه هســتند ،لیکن
دانشــگاهیان می توانند با ارائــه راهکار و
برنامه ،روحیه نشاط وامید به آینده را در بین
مردم بهبود بخشند.
توجه به کارآفرینی یکی دیگر از موضوعاتی
بود که اســتاندار فــارس در جمع مدیران
دانشــگاه پیام نــور مطرح کــرد و در این
خصوص اظهارداشــت :متأســفانه تاکنون
نتوانســته ایم فرصت های شــغلی مناسب
برای تحصیل کــردگان جامعــه را فراهم
سازیم .اگر چه وظیفه دانشگاه ها کارآفرینی
نیست ولی دانشــگاه ها می توانند با تدوین
استراتژی ها بلند مدت ،پایه های کارآفرینی
و هدف گیری به سمت بازار کار را با خالقیت
در آموزش ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد :توســعه واقعی زمانی
صورت می گیرد کــه بتوانیم از توان فکری
و مهارت نیروهای آمــوزش دیده در جامعه
بهره برداری الزم را داشته باشیم.

بانوان مدیر استان فارس به کتابخانه عمومی سر زدند
مدیران کل دفتر بانوان و خانواده اســتانداری
و کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
فــارس از بخش ها و فعالیــت های کتابخانه
عمومی رئیسی اردکانی بازدید کردند.
سیده معصومه دســتغیب مدیرکل دفتر امور
بانوان و خانواده اســتانداری فــارس و زهرا
افتخــاری مدیــرکل کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان فارس با حضور در کتابخانه
عمومی رئیســی شــیراز از خدمات دهی این
کتابخانه و بخش های مختلف آن دیدن کردند.
مدیرکل کتابخانــه های عمومی فارس در این
بازید خدمات کتابخانه هــای عمومی فارس
را برشــمرد و با عنوان اینکــه  234کتابخانه
عمومــی در حــال حاضر در فــارس خدمات

دکتر دودمان :نخستین جلسه تدوین دستورالعمل شهر دوستدار
کودک برای اولین بار در شیراز برگزار شد
به دعوت عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز ،اولین
جلسه بررسی دستورالعمل شهر دوستدار کودک برای
نخستین بار در شهر شیراز کلید خورد.
به دعوت دکتر «لیال دودمان» اولین جلســه رســمی
کارگروه شهر دوســتدار کودک در معاونت معماری و
شهرســازی با حضور مشــاور امور بانوان استانداری،
مدیرکل کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
فارس ،معاون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری،
معاون شهرسازی و معماری ،نماینده معاون حمل ونقل
و ترافیک شــهرداری ،مدیرکل شهرسازی شهرداری،
نماینــده آموزش و پــرورش و مشــاوران معماری و
شهرسازی برگزار شد.
دکتــر لیال دودمان بــا ارائه توضیحاتی درباره شــهر
دوستدار کودک گفت :نخستین همایش شهر دوستدار
کودک در اصفهان به عنوان یکی از شــهرهای پایلوت
شــهر دوســتدار کودک با همکاری وزارت کشــور و
سازمان یونیســف برگزار می شود که در این همایش
دو روزه سخنرانان ،نظرات خود را ارائه می کنند تا پس
از بررســی و جمع آوری ،این نظرات در شهر دوستدار
کودک گنجانده شود.
دودمان با اشاره به عضویت در کارگروه کشوری شهر
دوســتدار کودک ادامه داد :با پیگیری انجام شده مقرر
شــد دومین همایش شهر دوســتدار کودک در شیراز
برگزار شــود که به همین منظــور نیازمند همفکری،
همراهی و تشریک مســاعی متولیان امر کودک حاضر
در این کارگروه هستیم تا بتوانیم قدم مثبتی برای شهر
برداریم.
عضو شورای اسالمی شــهر شیراز اظهار کرد :شهرها
بیشتر برای بزرگ ترها ساخته می شود و به معلوالن و
کودکان توجه نمی شود.
دودمان خاطر نشــان کرد :این شــورا مدعی انسان
محوری و توجه به رشــد و پرورش کودک و ســاختن
نسل ســالم برای اینده کشور است؛ بی شکبا این ادعا
نمی توانیم تنهابه بزرگ ترها توجه کنیم و آســایش و
آرامش کودکان در شــهرها از بعــد روانی ،اجتماعی و
شهرسازی را نادیده بگیریم.
دودمان با اشــاره به تشکیل پنج جلسه با مشاوران ،از

عمل میکروپیگمنتیشــن و تزریق ســطحی رنگدانه ها به پوست،
نسبت به ترمیم ابرو و پوست اقدامات کنترل شده و محدودی انجام
دهند؛ از آنجا که این عمل کنترل می شود ،طبیعی است که مشکالت
خالکوبی (تاتــو) را به همراه ندارد؛ هر چند برای این عمل هم الزم
است تمامی مسایل بهداشتی و فنی رعایت شود.
کارشناس بهداشت محیط مسئول اماکن زنانه دانشگاه گفت :همه
آرایشــگاه های زنانه و مردانه به طور مرتب بازرسی می شوند ،اما
نظارتی بر مراکز ناشــناس و نامعتبر به خصوص منازل مســکونی
وجود ندارد و اغلب شــکایت های دریافتــی و تخلفات نیز از این
مراکز است.
مهندس مشتاقی مقدم ضمن تأکید بر مراجعه نکردن به منازل برای

انجام اعمال زیبایی و آرایشــی گفت :جای بســی تأسف است که
افراد بدون مجوز غیرمسئول و سودجو همچنان با تبلیغات گسترده
در فضاهای مجازی و سایر بسترهای اجتماعی در اغفال جامعه ،به
ویژه بانوان اهتمام دارند و گزارش های رسیده حاکی از صدمات و
خســارات جبران ناپذیر بهداشتی ،اخالقی و حتی خانوادگی در پی
مراجعه به این اماکن است؛ بنابراین آحاد جامعه الزم است از حقوق
شهروندی خود آگاه باشند و خدمات موردنیاز خود را از مراکز معتبر
دریافت کنند.
او از عمــوم اعضای جامعه خواســت تــا تمامی شــکایت ها و
پیشــنهادات خــود را در ایــن زمینه بــا شــماره  ۱۹۰در میان
بگذارند.

حضور فعال و بانشــاط همه کــودکان و نوجوانان در
شــهر و افزایش فرصت های شادی و مالقات کودکان
با یکدیگر در شــهر و محالت شهری ،کمک به ارتقای
سالمت جسمی و روانی کودکان ،ایجاد انگیزه و تکریم
و حمایت از سازمان ها و فعاالن حوزهی شهر دوستدار
کودک ،توسعه و ارتقای کیفی بازیکده یا فضاهای بازی
مطلوب برای کودکان در شــهر ها از دیگر اهداف شهر
دوستدار کودک است.
عضو شورای اسالمی شهر شــیراز همچنین مأموریت
شهردوســتدار کودک را تالش بــرای ارتقای کیفیت
زندگی کودکان در شــهرها مبتنی بر ارزش های بومی
و با تأکید بر ابعاد رشدی کودکان(شامل رشد شناختی،
جســمانی ،اجتماعی ،هیجانی و معنــوی) و پرورش
خالقیت های آنها عنوان کرد.
وی افزود :مفهوم شــهر دوســتدارکودک اینست که
دولتمردان چگونه شــهرها را بر اساس عالیق کودکان
اداره کننــد که در ان حقوق اساســی کــودکان مانند
ســامت ،امنیت ،حمل و نقل ،حمایت ،فعالیت ،آموزش
و فرهنگ آنها مورد توجه قرار گیرد.
دودمان خاطر نشان کرد :شهر دوستدار کودک تنها یک
شهر خوب برای کودکان نیست بلکه شهری است که
به وسیله کودکان ساخته می شود.
عضو شورای اسالمی شــهر شیراز ادامه داد :دولت ها
به این نتیجه رســیده اند که مکان شهری یک ارتباط
دوســویه با ادراک کــودک ،رفتار و تکالیــف دارد به
گونه ای که کودک برای آنکه مکان ارزشی و عاطفی را
درک و وابستگی به کشور و جامعه داشته باشد باید آن
مکان خواسته ها و نیازهای او را برآورده کند تا بتواند با
فعالیت هایی که در این شهر دارد احساس تعلق خاطر
پیدا کند و شهر را دوست داشته باشد.
عضو کارگروه کشــوری شهر دوســتدار کودک گفت:
اصولی که در معماری ســنتی در شــهرهای ســنتی
ایران به خوبی لمس می شــود شهری بود که حضور
کودکان در اجتماع در آن مشــهود اســت و معماری
کــه در آن ریتــم ،تکرار سلســله مراتــب ،تقارن و
تعادل طبق اصول ســبب ســهولت ادراک در محیط
می شد.

دهی می کننــد ،عنوان کرد :در تالشــیم که
کتابخانه هــای عمومی را به مکان های پویای
فرهنگــی و فرهنگســراهای اجتماعی تبدیل
کنیم.
روح ا ...منوچهری همچنین با اشــاره به اینکه
برنامه ریزی برای جذب کودکان به کتابخانه از
اولویت های این مجموعه است ،گفت :بیشتر
کتابخانه های عمومی بخش کودک مســتقل
و ســالن مطالعه دارند که در کنــار مخزن و
انجام برنامه های فرهنگی ،نیازهای مخاطبان
کتابخانه های عمومی را پاسخ می دهد.
این مقام مســئول طرح مانــدگاران را یکی
از طرح هــای اداره کل کتابخانه های عمومی
فارس برای گردآوری مجموعه های شخصی

ارزشمند دانست و گفت :تاکنون چهار مجموعه
شخصی را جذب کتابخانه های عمومی کردیم
که این مجموعه هــا در کتابخانه های عمومی
و با نــام فرد خیر قرار می گیرد تا عموم مردم
بتوانند از آن استفاده کنند.
به گفتــه منوچهری در هفته کتاب امســال از
طرح ماندگاران «اهدای کتابخانه های شخصی
به کتابخانه های عمومی فارس» رونمایی شد.
رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی
فــارس در ادامه به خدمات بخــش نابینایان
کتابخانه رئیســی اردکانی اشاره کرد و گفت:
این بخــش در حال حاضر درحــدود پانصد
عضو روشــندل دارد ،تولید کتاب های صوتی
و ارســال پستی برای روشــندالن در استان،

ارائه خدمات کتابخانه ای به صورت پســتی و
حضوری ،خدمات دهی به کودکان روشــندل،
برگزاری کارگاه های مهارت های رفتاری ،راه
یابی ،اســتفاده از ابزارهای الکترونیک ،برنامه
طبیعــت گردی برای کودکان ،نشســت های
شــاهنامه خوانی و کتابخوان از جمله خدمات
این بخش است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
فارس در این بازدید ضمن قدردانی از خدمات
فرهنگی کتابخانه های عمومــی ،با تجلیل از
گردآوری مجموعه غالمحســن اوالد در این
کتابخانه ،گفت :طرح ماندگاران این مجموعه
با هدف گردآوری مجموعه های شخصی اقدام
ارزشمندی است که باید توسعه بیاید.

آگهی مناقصه 97-30
نوبت اول97/10/20 :
نوبت دوم97/10/27 :
شهرداری صدرا در نظر دارد واگذاری عملیات ترمیم و اجرای جداول خیابان سهند ،ناحیه  128هکتاری را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا از کلیه
شــرکت های واجد شــرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ  97/11/2به آدرس :شهر صدرا،
بولوار پاسداران ،ساختمان شماره  ،1امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  07136403495آماده پاسخگویی می باشد.
 -1مبلغ برآورد اولیه 3.314.333.619 :ریال
 -2تأمین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.
 -3مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  166.000.000ریال می باشــد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حســاب جاری
 100830670088شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد.
 -4واریز مبلغ  700/000ريال به حساب  100805891412نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه.
 -5به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -7هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -8شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
 -9سایر شرایط و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -10آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت  12ظهر  97/11/8می باشد.
 -11بازگشایی پاکات رأس ساعت  14روز دوشنبه مورخ  97/11/8در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.

واحد امور قراردادها -شهرداری صدرا

آگهی مناقصه عمومی 97 -964
نوبت اول آگهی 97/10/18 :خبرجنوب
نوبت دوم آگهی 97/10/20:تماشا
ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شــهری شهرداری شــیراز در نظر دارد اجرای عملیات
احداث مخزن بتنی  2000مترمکعبی واقع در پروژه ده شیخ را از طریق مناقصه عمومی و با
شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت
به عمل میآید ،با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شیراز ،میدان
شهید مطهری ،نبش بولوار قدوسی شرقی ،جنب بانک سپه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 07138431270-
 07138431279آماده پاسخگویی می باشد.
 -1مبلغ برآورد اولیه 9.997.143.356 :ريال
 -2مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه مبلغ  500.000.000ريال اســت کــه باید به یکی از
صورت های مشروحه زیر همراه با اســناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار
تسلیم شود.
الف -ضمانتنامه به نفع شــهرداری شیراز با شناســه ملی 14002091671 :و کد اقتصادی:
411364877455
ب -فیش واریز نقدی به حساب سازمان شماره  700792254289بانک شهر

 -3ارائــه رتبــه بنــدی و صالحیــت دارای اعتبــار از
معاونــت برنامه ریزی و نظــارت راهبردی حداقل پایــه ( 5پنج) در رشــته ابنیه الزامی
می باشد.
 -4ارائه سابقه اجرایی در خصوص موضوع مناقصه توسط شرکت ،الزامی می باشد.
 - 5زمان بازدید میدانی ساعت  8صبح روز یک شنبه مورخ  97/10/30و محل تجمع پارک
کوهستانی ده شیخ می باشد.
 -6آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا ساعت  14روز سه شنبه مورخه  97/11/2می باشد.
 -7زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت  15روز شنبه مورخه  97/11/6در محل
سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود.
 -8هزینــه آگهی به عهــده برنده مناقصه خواهد بــود و شــهرداری در رد یک یا تمام
پیشنهادات مختار می باشد.
 -9بدیهی است شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط شهرداری و
تصمیمات متخذه خواهد بود.
 -10سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد بود.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

