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پروژه ســد تنگ ســرخ بویراحمد در تاریخ 23 آذرماه 
سال 1390 با هدف تأمین بلند مدت آب شرب و صنعت 
بویراحمد توسط پرویز فتاح وزیر وقت نیرو کلنگ زنی شد 
اما این پروژه پس از 10 ســال تنها 35 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته و هنوز تملک اراضی انجام نشده است.به 
گزارش ایلنا از یاســوج، حجم مخزن سد تنگ سرخ 125 
میلیون مترمکعب و مصرف تنظیمی بر اساس برنامه ریزی 
انجام گرفته  192 میلیــون متر مکعب بوده یعنی عالوه 
بر 35 میلیون متر مکعب زیســت محیطی  که براســاس 
جدول مصوب و نیاز ماه های ســال رها ســازی می شود، 
حدود 200 میلیون متر مکعب نیز از محل ســد به پایین 
دســت عبور خواهد کرد و همواره آب در بســتر رودخانه 
جریان دارد.تأمین آب شــرب شهر یاســوج و روستاهای 
مســیر به میزان 25.5 میلیون متر مکعب در سال، تامین 
آب کشاورزی شهرســتان بویراحمد و دنا به میزان 42.4 
میلیون متر مکعب، تامین آب زیســت محیطی رودخانه 
به میــزان 33 میلیون مترمکعب، فراهــم کردن امکانات 
تفریحی و سیاحتی با توجه به جذابیت توریستی منطقه، 
کنترل سیالب و جلوگیری از خسارت به سازه های موجود 
در حاشیه رودخانه از جمله اهداف احداث سد تنگ سرخ 
است.تامین آب شرب شهر شــیراز مرکز استان فارس به 
میزان 72 میلیون مترمکعب نیز از دیگر اهداف سد تنگ 
ســرخ بویراحمد بوده که برای تامین آب شرب مورد نیاز 
این شهر مصرف می شود.رئیس جمهور دولت سیزدهم در 
روز نهم مهرماه امســال در سفر به استان  به محل سد در 
دســت ساخت تنگ ســرخ بویراحمد رفت تا از نزدیک از 

آخرین وضعیت این پروژه ملی آبی آگاه شود.
به گزارش ایلنا از یاســوج، ســید ابراهیم رئیســی در 
بازدید از ســد تنگ ســرخ بویراحمد با تاکید بر ضرورت 
تکمیل عملیات اجرایی و ســاخت این ســد تا پایان سال 
1401، گفت: به مســئوالن هم تذکــر می دهم که اجازه 
ندهند هیچ حقی از کارگران ضایع شود.وی پس از بازدید 
از روند ساخت سد تنگ سرخ در سخنان کوتاهی در جمع 
کارگران و مهندســان فعال در این پروژه، اظهارداشــت: 
متأســفانه اجــرای این پــروژه حدود 10 ســال از زمان 
پیش بینی شده عقب است  اما روحیه ای که امروز در شما 
دیدم این امیدواری را ایجاد می کند که این عقب افتادگی 
در فاصله زمانی کوتاهی جبران شود.وی افزود: اگر از سال 
90 تاکنون این پروژه ساالنه پیشرفت 10 درصدی داشت 
باید تاکنون تمام می شد.رئیســی گفت: یکشــنبه هفته 
آینده تیمی کارشناســی برای بررســی مشکالت حقوقی، 
اجرایــی و موانــع و معارضات اجتماعی به اســتان اعزام 
می شوند و باید عملیات اجرایی سد بالفاصله از سر گرفته 
شود.رئیس جمهور دولت سیزدهم در شورای اداری استان 
کهگیلویه و بویراحمد هم با بیان اینکه اجرای پروژه ســد 
تنگ ســرخ، 10 سال از زمان پیش بینی شده عقب است، 

گفت: بهره برداری ســریع تر از این سد می توانست منافع 
زیادی را نصیب مردم اســتان  و حتی بخش های شمالی 
اســتان فارس کند. رئیســی تاکید کرد: اعتبار سد تنگ 
سرخ بویراحمد و سد گچساران باید به سرعت تامین شود 

تا سال 1401 سدها فعال و آبگیری شود.
وزیر نیرو هم در بازدید از ســد تنگ ســرخ بویراحمد 
گفت: با تخصیص اعتبار الزم برای ســاخت این ســد در 
بودجه ســال 1401 و از محل هایی مانند ماده 5۶، پیش 
بینی می کنیم ســد تا پایان سال 1401 آبگیری می شود.

علی اکبر محرابیان  که رئیس جمهور را در پنجمین  سفر 
استانی و در شهر یاسوج همراهی می کرد درباره این طرح 
گفت: پیمانکار سد تنگ سرخ با سرعت هرچه تمامتر در 
حال فعالیت برای ســاخت سد است و عملیات ساخت آن 
تا پایان ســال 1401 پایان می یابد.اما روز پنجشنبه 22 
مهر ماه 1400، ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران 
به استان فارس سفر کرد که به گفته محمد هادی ایمانیه، 
اســتاندار فارس، 100 مصوبه با اعتبار شــش هزار و 40 
میلیارد تومان برای این اســتان به تصویب رسید.آبرسانی 
به شــیراز یکی از این مصوبات بود. بر اســاس این مصوبه 
100 میلیون مترمکعب آب از ســد تنگ ســرخ و بشار و 
شش پیر برای آبرسانی به شهر شیراز برداشته می شود که 
این موضوع رفته رفته به خشک شدن و نابودی رود بشار 
یاسوج شتاب بیشتری می بخشد.به گزارش ایلنا از یاسوج، 
در حالی که فعاالن زیســت محیطی همواره بر نابودی و 
خشــک شدن رود بشار یاسوج تاکید می کنند و سد تنگ 
ســرخ یاســوج را غیرضروری می دانند این بار در جریان 
سفر سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور ایران به استان 

فارس، طرح آبرســانی به شیراز تصویب  شد که بر اساس 
این مصوبه آب شیراز از سد تنگ سرخ و رود بشار تأمین 
خواهد شــد و این قوز باالی قوزی شده که به طور حتم 
باعث می شود منابع آبی استان کهگیلویه و بویراحمد روز 

به روز کاهش پیدا کند.
این فعاالن زیست محیطی معتقدند: مصوبه موافقت با 
تخصیص 100 میلیون مترمکعب آب از ســد تنگ سرخ 
و رود بشــار و شش پیر، تأثیر مستقیم بر سرنوشت مردم 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد خواهد گذاشت و همچنین 
نابودی منابع طبیعی و از بین رفتن کامل آبزیان و گیاهان  
را به دنبال خواهد داشت.سد تنگ سرخ و مسائل پیرامون 
آن چند سالی اســت که به دغدغه جدی مردم و فعاالن 
محیط زیستی استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده و 
نظرات گوناگونی در خصوص آن عنوان شده است. مسائل 
به وجود آمده در خوزســتان و انتقال آب این اســتان به 
دیگر اســتان ها مشــکالت زیادی را به وجود آورده بود، 
به طوری که باعث شــد، مدتی بحث احداث ســد تنگ 
ســرخ مسکوت بماند اما پیگیری و اصرار به احداث آن در 
دوره استانداری حسین کالنتری و به ویژه از سوی معاون 
سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد که خود از اهالی 
فارس بود با جدیت و شــدت بیشــتری پیگیری شد.ابتدا 
اعالم شــده بود که این ســد جهت آب آشامیدنی یاسوج 
احداث می شــود اما پس از چندی، تأمین آب آشامیدنی 
شهر شیراز نیز به آن اضافه شد.هرچند مدتی نیز احداث 
سد تنگ سرخ یاســوج به دالیل متعدد متوقف شده بود 
اما در سفر استانی رئیس جمهور به استان فارس صراحتاً 
آمده )جدول زیر(  تأمین آبرسانی شهر شیراز از سد تنگ 

سرخ و رود بشار انجام بگیرد.
فعاالن محیط زیســتی اعتقاد دارند که احداث ســد 
تنگ ســرخ و اســتفاده از آب رود بشار یاسوج، سرنوشت 
زاینده رود اصفهان برای رودخانه بشــار که از شهر یاسوج 
می گذرد و زندگی و معیشــت بسیاری از مردم نیز به آن 
وابسته است را به دنبال خواهد داشت.سید یوسف مرادی 
از فعاالن محیط زیست در توئیتی نوشت: ما هزاران سال 
تنها بودیم، جدا مانــده از دنیا، فقط دنا همراهمان بود و 
بشار، جاده ها آمدند، بعد از طیاره ها، از میمند و ماه پرویز، 
بدون اینکه از ما اجازه بگیرند. ما از تنهایی خارج شــدیم، 
اما بدون دنا، بدون بشــار. کاش جاده ها از همان راهی که 
آمدند، بر می گشــتند.وی همچنین اینگونه نوشت: بعد از 
ده ســال، هیئت دولت با مصوبه ای در استان فارس رسماً 
انتقال ساالنه 100 میلیون متر مکعب آب رودخانه بشار از 
سد تنگ سرخ به شهر شیراز را تصویب کرد. کل ظرفیت 
این ســد 100 میلیون متر مکعب اســت که 120 اعالم 
می شود.از سویی علیرضا پاک فطرت نماینده استان فارس 
در مجلس شــورای اسالمی هم در توئیتی نوشت: با توجه 
به اینکه کالنشــهر - شــیراز در آینده نزدیک نیاز به آب 
بیشــتری دارد، باید منابع آبی جدیدی وارد شیراز کنیم. 
یکی از این منابع آوردن آب از سد تنگ سرخ و رود بشار 
اســت که مطالعات آن در حال انجام اســت و تا به حال 
چندین جلسه در سازمان آب برگزار شده که امیدوارم هر 

چه سریعتر عملیاتی شود.
به گزارش ایلنا، تاکنون نمایندگان اســتان کهگیلویه 
وبویراحمد در مجلس شــورای اســالمی و ســایر مدیران 
مربوطه در این رابطه ســکوت کرده اند امــا این موضوع 
نگرانی های فراوانی را در بین مردم این استان بوجود آورده 
است.به نظر می رسد در  روزهای آینده » تنش اجتماعی 
در دوران تنش آبی » را بر ســر موضوع احداث سد تنگ 
سرخ یاسوج بین استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس 
شاهد باشیم.ســد خاکی تنگ سرخ که با هسته رسی در 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد درحال ساخت است، ۶۶.5 
متر ارتفاع و 917 متر در ناحیه تاج، طول خواهد شــد و 
ظرفیت ذخیره سازی 125 میلیون متر مکعب آب را دارد.

برای احداث این سد 440 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 
شده و با بهره برداری از آن برای 300 هزار نفر اهالی استان 
کهگیلویه و بویراحمد آب شــرب پایدار تأمین می شود و 
بخشی از نیازهای آب کشاورزی، صنعتی و محیط زیستی 
اســتان نیز از محل ذخایر این سد تأمین خواهد شد.سد 
مخزنی تنگ ســرخ در 35 کیلومتری یاســوج مرکز این 
اســتان با هدف تامین آب بلند مدت شرب و صنعت این 
شــهر به میزان 42.5 و 25.5 شرب و 17 صنعت میلیون 
متر مکعب در سال و همچنین تامین نیاز زیست محیطی 
و حق آبه های کشــاورزی بر روی رودخانه بشــار در حال 

ساخت است.

آذربایجــان غربی در حالی قطب تولید مرغ اســت که از 
چند روز گذشــته شاهد افزایش قیمت این قلم مایحتاج در 
اســتان هستیم که مسئوالن دلیل افزایش قیمت را بیماری 
تنفسی در مرغداری ها عنوان می کنند.به گزارش ایلنا،  یک 
روز در بازار میوه، روز دیگر در بازار گوشت و یک  روز هم آن 
گونه که خبرها حکایت دارد بازار  مرغ در نوسان است.کمبود 
نظارت هایی که سبب شده است پس از قیمت نجومی مسکن 
و خودرو این بار نوک پیکان تورم و گرانی به سمت کاالهای 
اساســی همچون گوشــت، تخم مرغ و حبوبات رفته است 
و  یــک بــام و دو هوای بازار و قیمت هــای دل بخواهی که 
به عقیده شــهروندان صبح تا عصر در حال نوسان است.در 
این میان آنچه این روزها مردم را در شــوک فرو برده است 
افزایش مجدد قیمت مرغ است. هم اکنون هر کیلو گوشت 
مرغ در بازار ارومیه به 3۸ هزارتومان رســیده است و از چند 
روز گذشــته تاکنون چند مرحله افزایش قیمت را به خود 
دیده اســت تا جایی که مرغ کیلویی 24 هزار تومان  خود را 

به کیلویی 3۸ هزار تومان رسانده است.
این در حالی است که تا هفته گذشته  مرغ در بازار ارومیه 
با قیمت 24 هزار تومان عرضه می شــد و این پازل درحالی 
رقم خورده اســت که  آذربایجان غربــی یکی از قطب های 
تولید پرورش و تولید مرغ اســت و تا چندی پیش به دیگر 
نقاط ارســال می شــد حال آنچه حکایت دارد این است که 
مرغی که در ابتدای ســال گذشته با قیمت 1۸ هزار تومان 
به دســت مصرف کننده می رسید، حال خود را به 3۸ هزار 

تومان رسانده است و گویی قیمت کاالهای اساسی با یکدیگر 
در حــال رقابت انــد مردم هم از این وضعیت آشــفته بازار 
گالیه دارند.در اولین مرکز عرضه  مرغ درحالی که چند نفر 
از همشــهریان ارومیه برای خرید مراجعه کرده اند با دیدن 
تابلوی قیمت  مرغ از خرید منصرف شــده و راه خانه را در 
پیش گرفتند.یکی از شــهروند ارومیه  ضمن گالیه از عدم 
نظارت بر بازار کاالهای اساسی به خبرنگار ایلنا، گفت: از یک 
ســو کرونا زندگی مردم را فلج کرده است و بانک ها وصول 
چک ها مردم را عاصی کرده اســت و اکنون این گرانی ها با 

کساد درآمدی مردم همخوانی ندارد.
فرامــرز بدیع، با بیــان اینکه آذربایجــان غربی یکی از 
قطب های تولید مرغ اســت گفت: چــرا قیمت مرغ دریکی 
دو روز گذشــته افزایش دارد؟این  شــهروند عنوان کرد: در 
آذربایجان غربی، نباید چنین اتفاقی رخ دهد، زیرا این استان 
تولید کننده  مرغ است و بســیاری از هزینه هایی که سایر 
استان ها می پردازند در این استان وجود ندارد.وی گفت: یکی 
از این هزینه ها، هزینه حمل و نقل اســت که در آذربایجان 
غربی به واسطه تولید کننده بودن از کسی دریافت نمی شود.
معاون نظارت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
ســازمان صنعت معدن و تجــارت آذربایجان غربی گفت: به 

منظور کنترل قیمت مرغ در بازار، با سازمان جهاد کشاورزی 
جلسه مشترکی برگزار و مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی 
طی روزهای آینده نســبت به تامین مرغ در بازار اقدام کند.
مرندی اعالم کرد: براساس بررسی ها، به دلیل بیماری تنفسی 
که بین جمعیت مرغی ارومیه و جنوب اســتان شیوع پیدا 
کرده بود، کمبود مرغ در بازار مشهود بود و مرغدارها عنوان 
می کردند که قیمت تمام شــده مرغ باال رفته اســت و مرغ 
را نیــز به قیمت باالتری عرضه می کننــد.وی با بیان اینکه 
نظارت ها همچنان به قوت خود باقی اســت و این ســازمان 
نظارت دقیقی بر بازار دارد، گفت: طی 2 ماه اخیر هزار و ۶22 
مورد بازرســی انجام گرفته اســت که در این خصوص ۶4۸ 
مورد پرونده گرانفروشــی و کم فروشی به ثبت رسیده است 
که ارزش ریالی تخلفات این پرونده ها 42 میلیارد ریال است.

این مقام مسئول اضافه کرد: مشکل اصلی کمبود مرغ در بازار 
بیماری حاد تنفسی بود که این امر آمار کشتار را کاهش داده 
بود که با بهبود شــرایط موجود، انتظار می رود طی روزهای 

آینده شاهد ثبات در بازار مرغ استان باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی، با بیان 
اینکه جوجه ریزی در واحد های پرورش طیور استان به اندازه 
کافی صورت گرفته و مشکلی در تامین مرغ مورد نیاز مردم 

وجود ندارد، گفت: این میزان مرغ کشتار شده به تعداد 1۶3 
هزار و 4۸۸ قطعه مرغ زنده  با تناژ بیش از 2۶5 تن در سطح 
12 کشتارگاه طیور استان تولید و روانه بازار شد.اکبر کرامتی 
میزان مرغ مورد نیاز روزانه اســتان را   210 تا 230 تن اعالم 
و اظهار کرد: این میزان تولید بیش از نیاز اســتان به شمار 
بوده و در حال حاضر کمبودی در زمینه مرغ نداریم.وی که 
منکر کمبود مرغ در بازار بود، اضافه کرد: بیشــترین میزان 
تولید گوشت مرغ مربوط به کشتارگاه های شهرستان ارومیه 
به میزان 9۸ تن و مابقی کشــتارگاه های استان بوده است.

وی با تاکید بر لزوم تشدید نظارت بر توزیع مناسب مرغ در 
شــهرهای مختلف استان گفت: با وجود کشتار مرغ مازاد بر 
نیاز استان، انتظار داریم نظارت کافی بر روند توزیع مرغ در 
استان توسط دستگاه های نظارتی صورت گیرد تا شاهد سوء 

استفاده سود جویان نباشیم.
مدیر بازرســی و نظارت اصنــاف آذربایجان غربی اظهار 
داشــت:از روز پنجشنبه گذشــته به مدت یک هفته طرح 
کنترل و نظارت بازار در استان کلید خورده تا امکان هرگونه 
سوء استفاده در بازار منتفی بشود.منوچهر علیزاده هدف از 
اجــرای این طرح، را تثبیت امنیت اقتصادی و آرامش روانی 
برای مصرف کننده و مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی عنوان 
کرد. علیزاده با اشاره به میزان مصرف مرغ در استان تصریح 
کــرد: ه 250 تن، کل میزان مصرف مرغ در آذربایجان غربی 
است که از این مقدار ۸5 تن آن در شهرستان ارومیه مصرف 

می شود.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی گفت: راه آهن بوشهر- شیراز کمک به کل کشور 
اســت، زیرا ظرفیت  های تولیدی بوشهر و عسلویه را وارد 
اقتصاد کشور می کند.به  گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
از بوشــهر، محمدرضا دشــتی اردکانی عضو کمیســیون 
برنامــه و بودجه مجلس شــورای اســالمی و نماینده این 
کمیســیون در صندوق توســعه ملی و اصل 90 در جمع 
خبرنگاران در بوشــهر بیان کرد: با ســازوکار های ترسیم 
شــده عملیات اجرایی همه قطعه  های راه آهن بوشــهر-

شــیراز فعال می شود.او افزود: قطعه یک و دو این طرح از 
ســمت شیراز فعال شده و برای قطعه  های سه و چهار نیز 

مقرر شده از ظرفیت منابع اعتباری ماده 5۶ استفاده شود.
برای ســایر قطعه  های راه آهن بوشهر-شیراز نیز طرحی 
در دســتور کار اســت تا پتروشــیمی  ها طرح را فاینانس 
کنند.این نماینده مجلس ادامه داد: پتروشــیمی و فاز های 
پاالیشــگاهی پارس جنوبی چنانچه هر کدام هزار میلیارد 
تومان فاینانس کنند در مدت چند ســال از محل عوارض 
عبور از ریل اصل و ســود سرمایه  گذاران به آن ها بازگشت 
داده می شود.دشتی اردکانی گفت: در سفر رئیس جمهور 

و هیات دولت به اســتان فارس، پیش بینی شــده است 
200 میلیــون دالر از محل تهاتر نفــت به طرح راه آهن 
شــیراز- بوشــهر اختصاص یابد.او افــزود: این خط ریلی 
بیش از اینکه کمکی به اســتان های فارس و بوشهر باشد 
کمک به کل کشور است، زیرا ظرفیت  های تولیدی بوشهر 
و عســلویه را وارد اقتصاد کشــور می کند و این عرصه را 
رونق می دهد. عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شورای اســالمی بیان کرد: تالش می شود این  طرح تا با 

نگاهی فرا منطقه ای و با شتاب بیشتری دنبال شود.دشتی 
اردکانی عنوان کرد: در شرایط کنونی سهم ارزش افزوده 
گاز اســتان  های اصفهان و کرمان از اســتان های فارس و 
بوشهر بیشتر اســت، زیرا ارزش افزوده در زنجیره نهایی 
از مصرف کننده گرفته می شــود که با این رویکرد ارزش 
افزوده گاز به استان مصرف کننده می  رسد، در صورتی که 
ایــن ارزش افزوده باید به تولید کننده گاز اختصاص یابد.

او بیان کــرد: درباره اختصاص 3 درصد درآمد نفت و گاز 
نیز با توجه به اینکه گاز صادر نمی  شــود باید مانند نفت 
معادل سازی شود تا سهم استان های تولیدکننده به نحو 

مطلوبی محقق شود.

کاهش منابع آبی کهگیلویه و بویر احمد با مصوبه اخیر دولت 

مصوبهایکه»بشاریاسوج«راخشکمیکند

افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ در استان  آذربایجان غربی

بازگشت صف های خرید مرغ در ارومیه

ساخت راه آهن بوشهر- شیراز کمک به کل کشور است

سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری شیراز منصوب شد 

گروه شهرستانها: شهردار شیراز با صدور حکمی رضا جاویدی را به سمت 
سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز منصوب کرد. 
مهندس ســید احســان اصنافی، در حکم انتصاب »رضا جاویدی« به سمت 
سرپرســت اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز، برنامه ریزی 
و به کارگیری شــیوه های مناســب به منظور اطالع رســانی و تبیین اهداف، 
سیاستها، وظایف و فعالیتهای شهرداری برای آگاهی عموم مردم یا مخاطبان 
خاص؛ سیاســت گذاری و برنامه ریزی جهت معرفی، تبلیغ و تصویرســازی 
مثبت از شــیراز در عرصه داخلی و بین المللی به عنوان ســومین حرم اهل 
بیــت )ع( و پایتخت فرهنگ و تمدن اســالمی – ایرانی و سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی و بسترســازی برای ایجاد و تقویت ارتباطات چند سویه و تعامل 
مدیریت شــهری با نخبگان، اقشــار خاص و عموم مردم را از جمله مهمترین 

ماموریت های وی برشمرده است.
 همچنین شــهردار شــیراز برنامه ریزی جهت آگاهی بخشــی و آموزش 
فرهنگ شــهروندی، اســتفاده از ظرفیت های دیپلماســی شــهری و توسعه 
مناســبات و همکاری های بین المللی شــهرداری شیراز و برنامه ریزی جهت 
توسعه، ارتقا و یکپارچه ســازی درگاه ها و شیوه های اطالع رسانی شهرداری 
شــیراز با هدف کسب اطالع از مشکالت و معضالت شــهری، نهادینه کردن 
فرهنگ تکریم ارباب رجوع و پاســخگویی سریع و شفاف به مطالبات مردمی و 
ســازماندهی و تنظیم ارتباطات برون ســازمانی شهرداری شــیراز را از دیگر 
مأموریت های مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل عنوان کرده است. براساس 
این گزارش، از جمله ســوابق سرپرســت جدید ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری شــیراز می توان به مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری شــیراز، خبرنگار و دبیر خبر هفته نامه فرهنگی اجتماعی شهرراز، 
مسئول اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، 
رئیس هیات اندیشه ورز بسیج رســانه فارس، مدیر کانون بسیج رسانه مرکز 
اســتان و معاون اجرایی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان فارس اشاره 
کرد.کســب عنوان مدیر روابط عمومی برتر جشنواره روابط عمومی های استان 
در دو دوره، مدیر برتر بسیج رسانه در جشنواره مالک اشتر فارس و مدیر برتر 

بسیج رسانه کشور نیز در کارنامه وی دیده می شود.

مسائل و مشکالت شهرستان کوهچنار بررسی شد
گروه شهرستانها: اســتاندار فارس در نخستین ســفر شهرستانی خود 
پس از تصدی جایگاه مدیریت ارشــد استان، مســائل و مشکالت شهرستان 
کوهچنار را از نزدیک بررســی کرد. دکتر محمدهادی ایمانیه در نخســتین 
ســفر شهرســتانی خود پس از تصدی جایگاه مدیریت ارشد استان، مسائل و 
مشــکالت شهرستان کوهچنار را از نزدیک بررســی کرد. بازدید از روند اجرا 
محور دشــت ارژن - تنگ ابوالحیات، نخستین برنامه این سفر یک روزه بود. 
اســتاندار فارس در جریان ایــن بازدید به پیشــرفت ۸۶ درصدی این پروژه 
اشــاره کرد و افزود: بزرگراه دشت ارژن – تنگ ابوالحیات به طول 21 کیلومتر 
در حال احداث اســت و در این مســیر دو تونل و 5 پل وجود دارد.به دستور 
استاندار فارس مقرر شد عملیات اجرایی این پروژه تا پایان دی ماه 1400 به 
پایان برسد.آبرسانی به سه روستای کنده ای، دوسیران و باغستان ابوالحیات از 
دیگر مواردی بود که نماینده عالی دولت پس از بازدید میدانی در خصوص آن 
تصمیم گرفت.براساس دستور دکتر ایمانیه در جلسه شورای اداری شهرستان 
مقرر شــد این سه پروژه تا پایان اردیبهشت ماه 1401 به بهره برداری برسد. 
درخواست شهرداری نودان برای الحاق بخشی از زمین های محدوده این شهر 

نیز به تایید شورای اداری رسید.
اســتاندار فارس همچنین با الحاق 9 هکتار از اراضی محدوده شهر نودان 
برای اســتفاده در طرح اقدام ملی مسکن موافقت کرد.وی در ادامه افزود: این 
اراضی با هدف ســاخت 220 واحد مســکونی در طرح جهش تولید مســکن 
الحاق خواهد شــد و اداره راه و شهرســازی موظف اســت با هماهنگی منابع 
طبیعی این موضوع را جهت تصویب به کارگروه امور زیربنایی شــورای برنامه 
ریزی و توسعه استان ارائه دهد. بررسی مشکالت تاسیسات و تجهیزات ناحیه 
صنعتی قائمیه از دیگر مــواردی بود که دکتر ایمانیه به آن پرداخت و برنامه 
زمــان بندی برای جا به جایی چاه آب و همچنیــن تامین برق و گاز در این 
ناحیه مشــخص شد.اســتاندار فارس تاکید کرد: شرکت شهرک های صنعتی 
موظف است تا یک ماه آینده مجوز هایی که بیش از یک سال است اجرا نشده 
را لغو کند. وی همچنین پیشــنهاد داد با همکاری ســازمان جهادکشاورزی 
این ناحیه صنعتی در شهرســتان کوهچنار بــه صنایع تبدیلی اختصاص یابد.
احداث پل و مســیر دسترســی ناحیه صنعتی مذکور نیز در این سفر تعیین 
تکلیف شــد. اســتاندار فارس، تامین زمین برای ایجاد مجتمع اداری در این 
شهرســتان را الزامی دانست و دستور داد تا دو ماه آینده جانمایی این مجتمع 
انجام شــود تا هر یک از ادارات دولتی مکان مناسبی در اختیار داشته باشند.
تعیین تکلیف محل دفن زباله برای شهرهای قائمیه، نودان و نورآباد طی یک 
ماه آینده، طراحی شــبکه فاضالب قائمیه، شــبانه روزی شدن درمانگاه شهر 
نودان و برق رســانی به جاده شــیراز- نودان از دیگر مصوبات جلسه شورای 
اداری در شهرستان کوهچنار بود. دکتر ایمانیه ابراز امیدواری کرد با توجه به 
ظرفیت های موجود در این شهرســتان شاهد توسعه روز افزون این منطقه در 

سایه همدلی مردم و مسئوالن باشیم.

اهدای دفتر مشق مهررسانان
 مزین به تصاویر شهدای ناجا به فرزند شهید بشنام

گروه شهرستانها: مراسم افتتاحیه اردوی خدمات تخصصی چند منظوره 
مشترک سازمان مردم نهاد مهررسانان و نیروی انتظامی و با همکاری شهرداری 
کرمان با حضور مســئولین کشوری و لشکری استان کرمان  در گلزار شهدای 
کرمان با شــکوه برگزار شــد و در حاشیه این مراســم آئین معنوی رونمایی 
از دفترهای مشــق مزین به تصاویر شــهدای ناجا و توســط سردار معروفی 
فرمانده سپاه ثاراهلل، سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان و محمدرضا 
رفیعی خردســال ترین رزمنده دفاع مقدس دفترهای مشق منقش به تصاویر 
شــهدا به فرزندان شهیدان سرهنگ ناصر بشنام و سرهنگ هادی رئیسی اهدا 
شد.به همت بنیاد ملی مهررسانان و با مشارکت نیروی انتظامی 15 هزار جلد 
دفترهای مشق منقش به تصاویر شهدای شاخص جنوب و  جنوب شرق کشور 
طراحی و تولید شده و بین دانش آموزان جنوب و جنوب شرق توزیع می شود.

اخبار کوتاه

آگهي مناقصـه عمومي

پایه مورد نظر حداقلمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اوليه )ریال(نام پروژهردیف

حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری5.000.000.000250.000.000اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافيکی در سطح منطقه13

حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری5.000.000.000250.000.000تهيه و اجرای خط کشی و عالئم افقی و نوشتاری با رنگ دو جزئی ترافيکی در سطح منطقه3 )ناحيه 1 و 2 و 3(2

حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری5.000.000.000250.000.000تهيه و نصب تجهيزات ایمنی و ترافيکی در سطح منطقه3 )ناحيه 1 و 2 و 3(3

شــهرداري منطقه 3 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهاي اخذ شده پروژه های 
ترافیکی مشروحه زیر را در سال 1400 از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به پیمانکاران دارای صالحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از 
شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود، با رعایت قانون منع مداخله کارکنان 

در معامالت دولتی، از تاریخ انتشــار آگهی جهت اخذ اســناد مناقصه به سایت اینترنتی 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم 
به ذکر اســت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. 

ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند. سپرده 
شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا به صورت فیش بانکی به حساب شماره 

1001325843 نزد بانک شهر به نام شهرداری منطقه 3 تبریز واریز گردد. 

مهلت فروش اســناد مناقصه: از ساعت 8:30 روز شــنبه مورخه 1400/8/1 تا ساعت 
19:00 روز پنجشــنبه مورخه 1400/8/6 در بســتر ســامانه تاد می باشد. آخرین مهلت 
بارگزاری مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه تاد از ســاعت7:30 روز شنبه مورخه 
1400/۸/۸ تا ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخه 1400/8/18 می باشد. سپرده شرکت در 

مناقصه به صورت فیزیکی تا ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخه 1400/8/18 به دبیرخانه 
شهرداري منطقه 3  واقع در خیابان آزادی مابین چهارراه الله و تقاطع رسالت- شهرداري 
منطقه 3  تحویل نمایند. بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخه 1400/۸/1۸ ساعت 14:00 
در بستر سامانه تاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – چهارراه 

ابوریحان – نبش خیابان الله زار جنوبی – شهرداری تبریز بوده و سایر اطالعات و جزئیات 
مربوطه در ستاد و شرایط شــرکت در مناقصه مندرج و جزء الینفک قرارداد خواهد بود. 

ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
داود طالب نژاد - شهردار منطقه  3اقدام کننده: تقی پور 


