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مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان فارس از
حضور شهردار شیراز و مسئوالن استانی برای بازدید
از غرفــه فعالیت های حوزه فرهنــگ ،ادب و هنر در
نمایشگاه بزرگ دست آوردهای انقالب اسالمی ایران
خبر داد .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
فارس گفت :در دهه مبارک فجــر ویژه برنامه هایی
تدارک دیده شده است و از آن جمله می توان به ارائه
فعالیت های حوزه فرهنگ ،ادب و هنر در نمایشــگاه
بزرگ دســتاوردهای انقالب اشاره داشت که به مدت
 ١٠روز در ضلع شــرقی بوســتان آزادی قرار دارد و
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تمامی دستگاه های اجرایی استان نیز در آن مشارکت
و حضور دارند و همه روزه از ســاعت  ١٦تا  ٢٢برپا
شده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان فارس در
ادامه افزود :این نمایشــگاه شامل تمامی آمار مقایسه
ای و درصد رشد و توســعه در چهلمین بهار انقالب
اسالمی ایران اســت که شامل بخش های مختلف از
جمله مجتمع های فرهنگی هنری ،مؤسسات فرهنگی
هنری ،آموزشگاه های آزاد هنری ،موسیقی و سینمایی،
چاپخانه ها ،کانون های آگهی و تبلیغات ،نشــریات،
انتشاراتی ها ،مراکز مهارتی و نگارخانه ها می باشد.

این مقام فرهنگی اســتان بیان داشت :شرکت های
تولید فیلم های کوتــاه غیر ســینمایی ،مراکز تهیه
تکثیــر و تولید آثار صوتی ،مراکز بازی های رایانه ای،
فروشــگاه عرضه محصــوالت فرهنگی ،فروشــگاه
فروش آثار صوتی و اجراهای برنامه ها ،جشنواره ها،
نشســت هــا ،رونمایی آثــار هنرمنــدان ،تجلیل و
بزرگداشت ها ،مناســبت های فرهنگی ،ادبی و هنری
و تولید آثــار هنری و چاپ کتاب؛ کســب افتخارات
اصحاب فرهنگ و هنر استان نیز در این نمایشگاه به
وسیله تندیس ،کتابچه ،لوح فشرده ،کلیپ و تیزرهای
سینمایی و بروشور و پوستر و بنر ارائه شده است.

مسیرهای راهپیمایی  22بهمن در شیراز
سیده ناهید تقویان  -تماشا
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
فارس مسیرهای راهپیمایی  22بهمن در
شیراز را اعالم کرد.
به گزارش «تماشا» حجتاالسالم محمد
رضایی در جمــع خبرنگاران با بیان اینکه

مراســم راهپیمایی  22بهمن در استان
همزمان با سراسر کشور ساعت  10صبح
برگزار می شــود ،گفت :سه مسیر فرعی
در شیراز برای راهپیمایی پییشبینی شده
است.
وی محور میدان شهدا -خیابان کریمخان
زند -میدان امام حســین(ع) -چهارراه
شهدای  ۱۵خرداد ،محور میدان نمازی-
خیابان زنــد -میدان امام حســین(ع)-

از مسیرهای فرعی ساعت  ۹۰:۳۰دقیقه
صبح  22بهمن آغاز میشــود ،ادامه داد:
مسیر اصلی راهپیمایی پیروزی انقالب از
محل تجمع اولیه (چهارراه  ۱۵خرداد) نیز
ساعت ده صبح از میدان امام حسین(ع)-
بولوار آزادی و میدان آزادی آغاز میشود.
رضایی اجرای سرود یکهزار و  ۳۵۷نفری،
قرائت قطع نامه ،سخنرانی و اجرای سرود
یکهزار و  ۶۰۰نفری را از جمله برنامههای

بهرهمندي ساليانه  30هزار
نفر از خدمات اجتماعي اوقاف
فارس

معــاون فرهنگي و اجتماعي اداره کل اوقاف و امور
خيريه فارس از بهره مندي ســاليانه  30هزار نفر
از خدمات اجتماعي اوقاف در اين استان خبر داد.
حجتاالســام رحيم صفري گرايي با گراميداشت
چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي و دهه
فاطميه اظهار داشت :خدمات رساني در حوزه هاي
اجتماعــي يکي از مهم تريــن برنامه هاي اوقاف
است و ســاليانه  30هزار نفر در استان فارس از
خدمات ايــن حوزه مانند کمک به مســتمندان و
نيازمندان بهره مند مي شوند.
وي افزود :مســاعدت هايي کــه در اين زمينه به
نيازمندان مي شــود ،از محــل موقوفات منطبق
صورت مي گيرد.
صفــري گرايي گفت :طبيعي اســت که چنان چه
وقف هاي بيشــتري در اين زمينه به ثبت برسد؛

حجم اين کمک ها افزايــش پيدا مي کند و افراد
بيشتري از آن بهره مند مي شوند.
اين مسئول اظهار داشــت :کمک به نيازمندان و
بحث ثبت وقف در حيطه خيرات و مبرات از جمله
نيازهاي روز جامعه اســت و از خيران مي خواهيم
که با توجه به چنين نيازهايي اقدام به وقف کنند.
وي افزود :مشاوران وقف در ادارات اوقاف استان
فارس نيز آماده ارائه خدمات مشاوره اي در مورد
وقف هــاي موردنياز به خيراني هســتند که قصد
ثبت نام خود در فهرســت واقفان خيرانديش را
دارند.

 ۴۰ســالگی انقالب همــه دولتمردان و
سیاستمدارن باید سعی کنند که محتاط تر
عمل کنند .همانطور که در شعار راهپیمایی
امسال (افتخار به گذشته و امید به اینده)
تعیین شــده اســت در چهلمین سالگرد
انقالب نیــز باید به جامعــه امید تزریق

مراســم  22بهمن معرفی کــرد که در
حاشیه راهپیمایی برگزار میشود.
وی همچنین بــا بیان اینکه  ۲۲بهمن ماه

امسال ویژگی خاصی نسبت به سالهای
دیگر دارد ،چراکه انقالب به  ۴۰ســالگی
و ســن بلوغ میرســد ،گفت :در ســن

مناسبات تنها افراد خاصی مشارکت کنند
اما راهپیمایــی  ۲۲بهمن ماه منحصر به
افراد خاصی نیست و همه اقشار جامعه از
هر نوع گرایش ،اندیشه و تفکری حضور
دارند.
وی با اشــاره به گمانهزنیها برای حضور

یکــی از مقامــات اجرایی کشــور برای
ســخنرانی در این مراســم ،گفت :هنوز
سخنران مراسم راهپیمایی  22بهمن در
شیراز مشخص نشده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
فارس یادآور شــد :امســال نیز همانند
سالهای پیش ندای ا ...اکبر در شب 21
بهمن ساعت  21در نقاط مختلف استان
طنینانداز خواهد شد.

کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
فــارس اظهار کــرد کــه راهپیمایی ۲۲
بهمن بهترین فرصت برای ایجاد نشاط،
انسجام ،همدلی و امید در بین جامعه و به
ویژه جوانان است.
رضایــی همچنین ضمن دعــوت از همه
اقشــار جامعه برای حضور در راهپیمایی
 22بهمن ،اضافه کرد :شاید در بعضی از

مدير روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه فارس خبر داد:

نتايج فرهنگسازي گسترده فارس در زمينه ثبت وقفهاي جديد
مديــر روابط عمومــي اداره کل اوقــاف و امور خيريه فــارس گفت:
فرهنگسازي براي گســترش وقف مطابق با نيازهاي روز جامعه يکي از
بزرگترين دســتاوردهاي اين اداره کل به شمار ميآيد که نتايج بسياري
به دنبال داشت.
جواد يزداني با گراميداشت دهه فجر و ايام فاطميه اظهار داشت :استان
فارس در زمينه وقف ،دســتاوردهاي بسياري دارد که يکي از مهم ترين
آنها ،فرهنگســازي در جهت ثبت وقف هايــي مطابق با نياز روز جامعه
است.
وي با بيان اينکه در زمينه سوق دادن نيات واقفين به عرصه هاي نوين
وقف تالش هاي زيادي انجام شد ،افزود :ايجاد مرکز اشتغالزايي زنان

سرپرســت خانوار موقوفه کاظمي ،موقوفه دستغيب در حوزه سالمت و
درمان و درمان بيماري هاي کودکان و اطفال ،آموزش و پژوهش و حمايت
از نخبگان موقوفه کاظمي بخشي از نتايج ثبت چنين وقف هايي است.
يزداني گفت :موقوفات عليزاده و همچنين معطري در خصوص حمايت از
معلولين و نابينايان را نيز بايد به اين فهرست اضافه کرد.
مدير روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه فارس ادامه داد :ورود
در عرصه هاي علم و فناوري و توليد تجهيزات پزشــکي و بيمارستاني
مانند موقوفه دانش سالمت کوثر در زمينه توليد ايمپلنت هاي ارتوپدي و
براي نخستين بار در کشور نيز برخي ديگر از اقدامات خيران اين استان
با ثبت وقف هاي جديد است.

تشريح دستاوردهاي بزرگ حوزه بهرهوري از موقوفات فارس
معاون بهره وري اداره کل اوقاف و امور خيريه فارس بخشي از دستاوردهاي اين استان در زمينه بهره وري
بهتر از موقوفات را تشريح کرد.
با گراميداشــت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اســامي و ايام فاطميه اظهار داشت :موضوع بهره وري
بهتر از موقوفات بعد از انقالب اســامي موردتوجه قرار گرفت و اوقاف فارس در اين زمينه دســتاوردهاي
بسياري دارد.
وي افزود :در سال هاي اخير ،تعداد  250واحد تجاري مسکوني توسط بنياد توسعه عمران موقوفات فارس
با مشارکت بخش خصوصي در شهرهاي شيراز و الر احداث و به بهره برداري رسيده است.
رضايي گفت 260:واحد تجاري مســکوني ديگر نيز تا پايان ســال در شهرستان هاي شيراز ،الر ،کازرون،
المرد به بهره برداري مي رسد.
اين مســئول اظهار داشت :عالوه بر اين ،هزار واحد مسکوني ،اداري ،تجاري و خدماتي در قالب  15پروژه
سرمايه گذاري و با زيربناي  170هزار مترمربع نيز در اراضي اوقافي شهر شيراز در حال اجرا است.
وي افزود :بهره وري از موقوفات در راستاي اجراي امينانه نيات واقفان خيرانديش و خدمت بيشتر به مردم
انجام مي شود.

در پنجمين روز از نمايشگاه دستاورد ،ويژه چهلمين سالگرد انقالب
وزير دادگستري از غرفه راه و شهرسازي فارس بازديد کرد
همزمان با جشــن بزرگ انقالب اسالمي و برپايي نمايشگاه دســتاوردهاي انقالب اسالمي در پنجمين روز
از برگزاري نمايشــگاه ،وزير دادگستري به همراه اســتاندار فارس و رئيس دادگستري استان از غرفه راه
و شهرسازي فارس بازديد کردند و از پيشــرفت فارس در زمينه هاي راه -مسکن و نيز شهرسازي مطلع
شدند.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســاني اداره کل راه و شهرسازي فارس ،مهندس تکاور مدير کل راه و
شهرسازي فارس در اين بازديد توضيحاتي از عملکرد چهل ساله انقالب اسالمي در زمينه راه ارائه کردند.
تکاور گفت :پيش از انقالب اســامي حدود  1050کيلومتر راه آســفالته در استان وجود داشته که امروز به
حدود  20هزار کيلومتر رسيده است.
مدير کل راه و شهرســازي فارس اضافه کرد :تا پيش از انقالب اسالمي تعداد واحدهاي مسکوني ساخته
شده توســط دولت  1190واحد بوده که پس از انقالب تا کنون  253هزار واحد مسکوني توسط دولت در
اختيار مردم قرار گرفته است.

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 14688

اداره كل نوســازي مدارس فارس در نظر دارد نســبت به برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شرح مشخصات ذیل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ســتاد) اقدام نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از مرحله دريافت دفترچه ارزیابی پیمانکاران و اسناد مناقصه و تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها
از طريق درگاه سامانه مذكور به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور،
نسبت به ثبت نام در سامانه ياد شده و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي جهت شركت در مناقصه اقدام نمايند.
 -1تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه  1397/11/15مي باشد.
 -2مهلت زماني دريافت دفترچه ارزیابی و اسناد مناقصه از سايت :تا ساعت 14:00روز یکشنبه 1397/11/21
 -3مهلت زماني تکمیل دفترچه ارزیابی و ارائه پيشنهاد قیمت :تا ساعت  14:00روز چهارشنبه 1397/12/01
 -4زمان بازگشايي پاكت های «الف و ب» :ساعت  08:00صبح روز شنبه 1397/12/04
 -5زمان بازگشايي پاكت های «ج» متعاقب ًا در جلسه بازگشایی پاکت های الف و ب مشخص می شود.
 -6برخی از اعتبارات پروژه ها از محل اسناد خزانه اسالمی (که شرح آن در برگ مناقصه ذکر شده ) خواهد بود.
 -7برآوردها بر اساس فهرست بهاء سال  1397ابالغی از سازمان برنامه وبودجه تنظیم شده است.
آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف :شيراز خيابان معدل غربي روبروي دبستان دكتر
حسابي تلفن  07132339097اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
شرح مختصر پروژه ها:

بازدید شهردار
و مسئوالن استانی از
دستاوردهای فرهنگ و
ارشاد فارس
پژواک نو

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس اعالم کرد:

چهارراه شهدا  ۱۵خرداد و محور چهارراه
پیروزی -خیابــان لطفعلی خــان زند-
چهارراه  ۱۵خرداد را ســه مسیر فرعی
راهپیمایی  22بهمن در شیراز اعالم کرد.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات
اســامی فارس با بیان اینکه راهپیمایی
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«مجمع تشخیص مصلحت
نظام»؛ اهداف
و وظایف
سید محی الدین حسینی ارسنجانی -تماشا
یکــی از جمله نهادهای انقالبی که در تحکیم مبانی نظام جمهوری
اسالمی ایران نقش اساســی دارد نهاد تشخیص مصلحت نظام
اســت که امام خمینــی در  ۱۷بهمن  ۱۳۶۶هجری شمســی با
صــدور فرمانی ،آن را برای تقویت حاکمیــت و کمک به رهبری و
رفع اختالف بین قوا و اتخاذ تصمیمات همســو با کارگزاران نظام
اســامی تأســیس نمود .این نهاد امروزه به عنوان حلقه تکمیلی
حاکمیت نظام جمهوری اسالمی محســوب می گردد .مهم ترین
مســئولیت این نهاد ،حل اختالف میان مجلس شــورای اسالمی و
شورای نگهبان و ...است.
تعداد اعضای این مجمع  ۴۴نفر ثابت و  ۱نفر میهمان متناســب
با موضوع جلســه اســت که اعضای ثابت هر  ۵ســال یکبار از
طریق حکم رهبری انتخاب میشــوند .ریاســت ایــن مجمع از
ابتدای تأســیس رســمی ،بر عهده آیت ا ...علی اکبر هاشــمی
رفســنجانی(ره) بــود .پس از رحلــت وی ،آیــت ا ...محمدعلی
موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شــد .در  ۲۳مرداد  ۹۶برای
یک دوره پنج ســاله ،سیدمحمود هاشمی شــاهرودی رئیس این
مجمع شد.
امــا وی در  ۳دی ماه  ۱۳۹۷درگذشــت .هم اینــک نیز آیت ا...
صــادق آملــی الریجانی رئیس قــوه قضاییه همزمان ریاســت
ایــن نهاد و دکتر محســن رضایی دبیری آن را بــر عهده دارند.
چهــار وظیفه عمومی و اصلــی این مجمع عبارت اســت از-۱ :
تشــخیص مصلحت میان نظرات مجلس شــورای اســامی و
ت های
شــورای نگهبان -۲تهیه و پیشــنهاد پیشنویس سیاس 
کلی نظام (جمهوری اســامی) در اجــرای بند  ۱اصل  ۱۱۰قانون
اساســی -۳حل معضالت نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری -۴
اعالم نظر در مورد استفســاریه های مربوط به مجمع تشــخیص
مصلحت نظام.
اما چهــار وظیفه مقطعی مجمع تشــخیص مصلحت نظام عبارت
اســت از -۱:مشــاوره در اموری که رهبر ایــران در اجرای اصل
 ۱۱۲قانون اساســی به مجمع ارجاع میکند -۲.در صورت فوت
یا اســتعفا مقام رهبری یا عزل توســط مجلس خبرگان رهبری،
تشــکیل یک شــورای  ۳نفره جهت رســیدگی امور تحت اختیار
رهبــر -۳.تصویب مصوبات شــورای رهبری ایــران در صورت
عزل ،اســتعفا یــا فوت رهبر وقــت( .در زمان وجــود رهبر ،این
بررســی بر عهده شــخص وی است) -۴مشــارکت در شورای
بازنگری قانون اساســی جمهوری اســامی ایران ،بر اســاس
اصل  ۱۷۷قانون اساســی .جلســههای مجمع با دو ســوم اعضا
رســمیت پیدا میکند و با دو ســوم اعضا هم مصوبات به تصویب
میرسد.
مرکز تحقیقات استراتژیک باهدف تدوین وتنظیم استراتژی برای
جمهوری اســامی ایران در ابعاد گوناگون ،در سال  ۱۳۶۸تشکیل
گردید .وظیفه این مرکز انجام مطالعات اســتراتژیک در زمینههای
مختلف بینالمللی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی
می باشد و دبیرخانه مجمع مسئولیت پشتیبانی ستادی و کارشناسی
مجمع را بر عهده دارد.

10

آموزشگاه روستای مظفرآباد بخش
مشهد مرغاب خرم بید

اعتبارات ملی و
استانی

2.669.400.000

134.000.000

 4ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

11

تکمیل مدرسه  6کالسه ی خیری مهندس
شاهرخ حسین آباد داراب

اعتبارات ملی و
استانی

8.623.298.000

432.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

12

تکمیل آموزشگاه نیکان سروستان

اعتبارات ملی و
استانی

7.780.570.000

390.000.000

 8ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

13

تکمیل آموزشگاه شهید رجبی سروستان

اعتبارات ملی و
استانی

7.211.590.000

361.000.000

 7ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

14

تکمیل  6کالسه شهرک آیت اله نسابه با
مشارکت کارخانه سیمان داراب

اعتبارات ملی و
استانی

8.671.948.000

434.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

15

تکمیل آموزشگاه  4کالسه تبارک روستای
خیرآباد داراب

اعتبارات ملی و
استانی

3.602.510.000

181.000.000

 6ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

16

تکمیل آموزشگاه ابتدایی امام حسن مجتبی
(ع) و دخترانه فاطمه الزهرا روستای
رکن آباد داراب

اعتبارات ملی و
استانی

10.685.470.000

535.000.000

 8ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

احداث آموزشگاه ابتدایی  6کالسه ی فرشته
جان جویم

رديف

نام پروژه

محل تأمین اعتبار

برآورد اولیه(ريال)

تضمین(ريال)

مدت پیمان

توضيحات

1

احداث آموزشگاه عالمه امینی مروشکان
سرچهان با مشارکت بانک ملی

اعتبارات ملی و
استانی

8.191.300.000

410.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

17

2

تکمیل مدرسه ابتدایی حضرت زینب
کبری(س) میمند

اعتبارات ملی و
استانی

6.233.360.000

312.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

18

احداث آموزشگاه شهید خسراونی زاهدشهر
شیبکوه

3

احداث آموزشگاه ابتدایی  6کالسه سلحشور
بیرم

اعتبارات ملی و
استانی

10.088.475.000

505.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

19

احداث آموزشگاه  6کالسه روستای
ابوالوردی پاسارگاد

بنیاد برکت

4

احداث آموزشگاه شهید نوری مجدآباد
مرودشت

اعتبارات ملی و
استانی

10.311.820.000

516.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

20

احداث آموزشگاه  12کالسه ی بلوار نصر
نیریز

اعتبارات ملی و
استانی

17.805.890.000

5

تکمیل دبیرستان  3کالسه دوره اول روستای
فتح آباد کوار(شهید توانا)

اعتبارات ملی و
استانی

3.826.620.000

192.000.000

 8ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

21

احداث آموزشگاه آب آسمانی فسا

اعتبارات ملی و
استانی

4.651.390.000

233.000.000

6

احداث آموزشگاه ابتدایی  3کالسه روستای
لرد خزان خفر

بنیاد برکت

5.616.060.000

281.000.000

 9ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

22

احداث آموزشگاه شهید چراغی ناحیه 4
شیراز

اعتبارات ملی و
استانی

19.882.200.000

1.000.000.0000

 12ماه

7

احداث مدرسه شهید امیری نوروزان کوار

اعتبارات ملی و
استانی

13.655.400.000

683.000.000

 12ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

23

احداث آموزشگاه  12کالسه محجوب
فورگ داراب

اعتبارات ملی و
استانی

20.357.620.000

1.012.000.000

 12ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

8

احداث  3کالسه ی روستای تله پوک
سروستان

بنیاد برکت

4.710.422.000

236.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

24

تکمیل ابتدایی بالل حبشی روستای دولت
آباد سیمکان جهرم

بنیاد برکت

3.303.960.000

166.000.000

 6ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

9

تکمیل مدرسه حافظ سیدان مرودشت

اعتبارات ملی و
استانی

6.164.032.500

301.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

آگهي نوبت اول1397/11/15 :

اعتبارات ملی و
استانی

8.211.230.000

411.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

اعتبارات ملی و
استانی

20.069.180.000

1.101.000.000

 12ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

12.186.210.000

610.000.000

 10ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

891.000.000

 12ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

 8ماه

طبق مشخصات فني
پيوست اسناد
طبق مشخصات فني
پيوست اسناد

آگهي نوبت دوم1397/11/17:

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس

