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رئیس جمهور با اعــام اینکه تعداد زیادی از نخبگان در دولت مردمی 
جذب دستگاه های اجرایی شده اند، گفت: ما باید مرجعیت علمی کشور 
را حفــظ کنیم و ارتقا دهیم و به افزایش بهــره وری در این زمینه فکر 
کنیم. به گزارش ایرنا، آیت الله ســید ابراهیم رئیســی روز دوشنبه در 
بیســت و هشتمین جشــنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی 
که در ســالن اجاس سران برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک 
رجب گفت: این نشســتی نمادین برای قدردانی از خدمتگزاران بخش 
سامت و درمان است و بنده صمیمانه سپاسگزار همه فعاالن این بخش 
هســتم. آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه در زمان سپری شده از دولت 
مردمی به لطف خدا توانسته ایم با مدیریت بنیاد نخبگان، تعداد زیادی 
از نخبگان کشور را در دستگاه های اجرایی جذب کنیم، افزود: این منتی 
بر نخبگان کشور نیست؛ بلکه افتخاری برای دستگاه هاست که نخبگان 
را جذب کنند و امروز اینجا عرض می کنم که همه دستگاه ها در کشور 

برای جذب نخبگان آمادگی کامل دارند و از جذب نخبگان اســتقبال 
می کنند. رئیس جمهور در ادامه ارتباط صنعت با دانشگاه را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: اگر در نظریه پــردازی، پژوهش ها و پایان نامه ها نیاز و 
مسائل کشور دیده نشود، حتی اگر حائز نمره قبولی باشد و در مقاالت 
معتبر علمی نیز منتشــر شود، آنچنان که باید و شاید مؤثر نبوده است. 
آیت الله رئیسی با بیان اینکه پژوهشگران و محققان ما باید نظام مسائل 
کشــور را بشناسند و سمت و سوی تحقیقاتشــان در این راستا باشد، 
تصریح کرد: امروز با تاش اســاتید و پژوهشگران در دانشگاه های علوم 
پزشــکی، مرجعیت علمی برای کشورمان در این زمینه ایجاد شده، اما 
نکته مهم تر حفظ و ارتقای این جایگاه است. رئیس جمهور ادامه داد: از 
جمله تأکیدات بنده در دولت به وزرا از جمله وزیر بهداشت همواره این 
نکته بوده است که سرمایه گذاری در کنار افزایش بهره وری را به شکل 

توأمان مورد توجه قرار دهند.

نماینــده عالی دولت در فــارس گفت: افزایش 
پزشکان در برخی مناطق باعث کمبود پزشک 
در ســایر نقاط می شــود؛ در نتیجه مجبور به 
افزایش سهمیه ها می شــویم و گستره ورود به 
علوم پزشکی کشور را وســیع تر می کنیم، در 

صورتی که این موضوع یک دور باطل است.
اســتاندار فارس در دومین جلسه فرهنگستان 
علوم پزشکی جنوب کشــور با اشاره به پدیده 
مهاجرت، اظهار داشت: با روند فعلی، آینده این 
حوزه نگران کننده است؛ جلوگیری از مهاجرت 
و ســامان دهی این موضوع مستلزم همراهی، 
همکاری و هم افزایی دستگاه های مسئول جهت 

بررسی چرایی این موضوع است.
به گزارش شیرازنوین به نقل از اداره کل روابط 
عمومــی و امور بین الملل اســتانداری فارس، 
دکتــر محمدهادی ایمانیه در دومین جلســه 
فرهنگســتان علوم پزشــکی جنوب کشور که 
با حضور اعضای هیئت رئیســه دانشگاه علوم 
پزشکی شــیراز در مجتمع والیت برگزار شد، 

گفت: این فرهنگستان می بایست بیش از قبل 
در ارائه پیشنهادات و طرح های جامع پیرامون 

اداره سامت کشور نقش داشته باشد.
استاندار فارس بر ضرورت اعام نظر کارشناسی 
جهت تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و 
افزود: در صورتی که فرهنگســتان بتواند چند 
مورد خاص را بررسی و جهت تدوین در برنامه 

هفتم توسعه کشــور ارائه نماید، به مدت پنج 
ســال می توانیم از مزایای آن در حوزه سامت 

کشور استفاده کنیم.
دکتــر ایمانیه با اشــاره به پدیــده مهاجرت، 
اظهار داشــت: با روند فعلــی، آینده این حوزه 
نگران کننده اســت؛ جلوگیــری از مهاجرت و 
ســامان دهی این موضوع مســتلزم همراهی، 

همکاری و هم افزایی دســتگاه های مســئول 
جهت بررســی چرایی این موضوع است. باید 
با جدیت این مســیر را به پایان برسانیم و در 
 صورت لزوم از همراهی نمایندگان مجلس نیز 

استفاده کنیم.
نماینــده عالی دولت در فارس بــا بیان اینکه 
جذابیت در برخی از رشــته های پزشــکی کم 
شده اســت، گفت: میزان عاقه دانشجویان به 
یادگیــری و کیفیت آموزش ارائه شــده نیز دو 
موضوع دیگری اســت که می بایســت در این 

زمینه به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی جنوب کشور به 
تجمع پزشــکان در برخی از مناطق کشور نیز 
اشــاره کرد و افزود: افزایش پزشکان در برخی 
مناطق باعث کمبود پزشــک در ســایر نقاط 
می شود؛ در نتیجه مجبور به افزایش سهمیه ها 
می شویم و گستره ورود به علوم پزشکی کشور 
را وسیع تر می کنیم؛ در صورتی که این موضوع 

یک دور باطل است.

رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری شیراز گفت: چشــم انداز ایمنی شهری 
با افزایش ایســتگاه های آتش نشــانی روشن است. 
آتش پاد قانع در تشــریح پروژه های عمرانی سازمان 
آتش نشــانی شــیراز گفت: با حمایت و پشتیبانی 
شهردار و شــورای ششم کان شهر شیراز، عاوه بر 
به روزرسانی تجهیزات و ماشــین آالت آتش نشانی، 
با بهره برداری از ســاختمان های جدید دو ایستگاه 
شــماره 6 و 22، کلنگ زنی و شــروع به ســاخت 
ساختمان های جدید سه ایستگاه شماره 7، 8 و 10 
و ساخت چهار ایستگاه جدید آتش نشانی در گویم، 
خیابان بنی هاشــمی، خیابان هویزه و بلوار مدرس، 

شمار ایستگاه های عملیاتی به 27 عدد خواهد رسید 
و به ســمت توسعه ایمنی شهری پیش می رویم. به 
گفته وی، بر اساس تجارب به دست آمده در حوادث 
مختلف و اهمیت پیشگیری و کاهش خسارات جانی 
و مالی، با تدوین ســند طــرح جامع اطفای حریق 
شهر شــیراز، افزایش ایســتگاه ها و ماشین آالت و 
تجهیزات آتش نشــانی نیازسنجی و با چشم اندازی 
20ســاله و نگاهی به آینده تاش شد این سازمان 
برای مقابله با حوادث احتمالی توانمندتر شــود. او 
خاطرنشــان کرد: بر همین مبنا بود که با حمایت 
مدیریت شــهری تجهیزات مهمی مانند ست های 
هیدرولیک امداد و نجات برای تمامی ایستگاه های 

عملیاتی به منظور افزایش ســرعت امدادرســانی 
خریــداری و بحث خرید نردبــان 56متری جهت 
حوادث حساس در بلندمرتبه ها با الیحه دوفوریتی 
شورای شهر شیراز مصوب گردید.آتش پاد قانع تأکید 
کرد: آتش نشانی شیراز در بخش عمرانی و در سال 
جاری با یک انقاب رو به رو شــده است. ساختمان 
جدید ایســتگاه های شــماره 7 )فرصت شیرازی(، 
ایستگاه شماره 8 )شهرک استقال(، ایستگاه شماره 
10 )خیابان بریجستون( و ایستگاه شماره 20 )بلوار 
شاهد( در مرحله ساخت قرار گرفت و ساخت چهار 
ایســتگاه جدید خیابان هویزه، خیابان بنی هاشمی، 
ایســتگاه صیاد شــیرازی بلوار مدرس و دینکان در 

حال انجام اســت. این مقام مســئول بــه افتتاح و 
بهره برداری از ساختمان جدید ایستگاه شماره شش 
بلوار عدالت و ایستگاه جدید و تخصصی شماره 22 
پارک کوهســتانی دراک اشاره کرد و افزود: تا پایان 
سال جاری نیز ایستگاه جدید و بزرگ مقیاس گویم 
به عنوان بزرگ ترین ایســتگاه آتش نشــانی جنوب 
کشور افتتاح خواهد شد. در پایان با تحوالت عمرانی 
پیش رو و تا پایان دوره ششــم مدیریت شهری، بر 
اســاس طرح جامع اطفای حریق شهر شیراز کلیه 
ایستگاه های قدیمی تجدید بنا می شود و همچنین 
از نظر تعداد ایســتگاه های آتش نشــانی با ساخت 

ایستگاه های جدید به استاندارد خواهیم رسید.

رئیس جمهور: 

تعدادزیادیازنخبگانجذبدستگاههایاجراییشدهاند

استاندار فارس در جلسه فرهنگستان علوم پزشکی جنوب کشور: نقش آفرینی در حوزه سالمت ملی الزامی است 

نگران آینده مهاجران هستیم 
دکتر ایمانیه: آینده حوزه مهاجرت نگران کننده اســت و جلوگیری از این موضوع مســتلزم تعامل بین بخشی است 

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز خبر داد:

انقالبعمرانیدرحوزهایمنسازی
آتش پاد قانع: بزرگ ترین ایستگاه آتش نشانی جنوب کشور در شیراز احداث می شود

آگهی مناقصه عمومی 1401-992
نوبت اول: 1401/11/03  سبحان

نوبت دوم: 11/04 /1401  شیرازنوین

شهرداری شیراز در نظر دارد خرید سه دستگاه خودرو 18 تن، کابین بندی و تجهیز آن ها به سیستم اطفائی جهت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری شیراز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره فراخوان 20001096688000390  به اشخاص 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل 
آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از سوی متقاضیان 

جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن: 07137366972 آماده پاسخ گویی می باشد.
 مبلغ برآورد: 225/000/000/000 ریال- )دویست و بیست و پنج میلیارد ریال( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده

 مدت قرارداد:  6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
 شرایط شرکت کنندگان: اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی

 محل تحویل: شیراز 
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 11/250/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100805504742 مرجع 101444 

بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری شیراز 
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
 آخرین مهلت دریافت )توزیع( اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 15:15 روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اسناد و مدارک در ســامانه حداکثر تا ساعت 15:15 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 می باشد. شرکت کنندگان 
می بایســت تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شــیراز- بلوار زینبیه- نبش خیابان آستانه- سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرداری شیراز تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشــایی پاکات: روز دوشنبه ساعت  14:15 مورخ 01/ 1401/12 در سالن جلسات کمیسیون معامالت شهرداری شیراز به نشانی شیراز، 

چهارراه خلدبرین، طبقه سوم شهرداری منطقه یک شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت می باشد.

 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.
1443568: شناسه آگهی اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 

آگهی مناقصه عمومی 1401-1006
نوبت اول:   1401/11/04  شیرازنوین

نوبت دوم:   1401/11/05  سبحان

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهــــــرداری شیراز در نظر دارد اجرای عملیات بهســازی و بازسازی جاده های دسترسی ارتفاعات را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره فراخوان 2001096688000442 به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir نســبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم 
عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. 

مبلغ برآورد: 14/687/852/890 ریال
 مدت قرارداد:  3 ماه 

شرایط شرکت کنندگان: 
متقاضیان دارای حداقل رتبه 5 ابنیه یا راه از سازمان برنامه و بودجه باشند. 

ارائه سابقه کار در زمینه موضوع مناقصه همراه با مستندات الزامی است.
ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامی می باشد.

 محل انجام کار: ارتفاعات
 زمان بازدید میدانی ساعت 10 صبح مورخه 1401/11/18 و محل تجمع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشد. 

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 750/000/000ریال بصورت:
 ضمانتنامه به نفع شــهرداری شــیراز با شناســه ملی: 14002091671  و کداقتصادی: 411364877455 یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده به شماره 

100805504742بانک شهر، کد مرجع 101660
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
 آخرین مهلت دریافت )توزیع( اســناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 15 مورخه 1401/11/13 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 13 مورخ 1401/12/01 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور 
سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز- ابتدای بلوارچمران- جنب پمپ بنزین )حوزه معاونت مالی اقتصادی سابق( سازمان سیما منظر 

فضای سبز شهری تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشــایی پاکات: ســاعت  14:15 مورخ 1401/12/01 در محل چهارراه خلدبرین )شهرداری منطقه یک( سالن اجتماعات واقع در طبقه سوم 

می باشد. 
 مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.

 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.
1444083: شناسه آگهی اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 

شهردار منطقه یازده شیراز خبر داد:

توسعهعمرانی
باهدفنشاطآفرینی

شــهردار منطقه 11 گفت: طیف گسترده ای از پروژه های 
عمرانی تا پایان ســال جاری به بهره برداری می رســند. به 
گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یازده، شــهرام 
ســبزیان فرد از اتمام پروژه های عمرانی بوســتان مهر، باغ 
مهربانو و لوله گذاری بلوار رســول اعظم)ص( تا پایان سال 
1۴01 خبــر داد و افــزود: فراهم آوردن شــرایط تفریح و 
ورزش ســالم برای بانوان از برنامه های اصلی شهرداری این 
منطقه است و از همین رو اتمام پروژه باغ مهربانو در خیابان 

سهراب سپهری تا پایان امسال در اولویت است.
وی با اشاره به مراحل پایانی ساخت باغ بانوان مهربانو افزود: 
ایجاد محیطی اختصاصی، ایمن، سالم، مفرح، زیبا و راحت 
برای تفریح، ســرگرمی و فعالیت های ورزشــی، فرهنگی و 
هنری از اهداف ساخت نخســتین پارک بانوان در منطقه 
بوده است که با مساحتی بالغ بر 7هزار مترمربع در مجاورت 

بوستان سهراب سپهری در دست اجراست.
ســبزیان فرد گفــت: در این باغ امکاناتــی مانند آالچیق، 
ســکوهای استراحت، مســیر دائمی عبور آب، زمین بازی 
چندمنظــوره، اتاق اســتراحت مادر و کــودک، رختکن، 
مجموعه بازی کودکان و ســرویس بهداشتی تعریف شده 
است. شهردار منطقه یازده شیراز ساخت باغ بانوان مهربانو 
را مکانــی تأثیرگذار برای تقویت و ایجاد روحیه نشــاط و 
شــادابی در بانوان دانســت و عنوان کرد: در این مجموعه 
بانوان می توانند با آســایش و آرامش کامل، به ورزش ها و 

فعالیت های شادی افزا بپردازند.
وی افزایش سطح رفاه، نشاط و سامت اجتماعی، افزایش 
کیفیت زندگی شهروندان، جلوگیری از تخریب فضای سبز 
و افزایش امنیت و جلوگیری از گرایش جوانان به بزهکاری 
را از جمله اهداف موردنظر در ساخت این بوستان دانست و 
افزود: این پروژه تاکنون پیشرفتی 85درصدی داشته است. 
شهرام سبزیان فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به روند تکمیل بوســتان مهر واقع در خیابان شهدای حج 
گفت: این پروژه در زمینی به مســاحت تقریبی 7/2 هکتار 
در امتداد رودخانه خشــک حدفاصل پل شهدای پودنک تا 
تقاطع خیابان آزادگان در دســت ساخت است و هم اکنون 
عملیات جداره ســازی، جدول گذاری، پیاده روسازی، تأمین 
روشــنایی و سامان دهی فضای ســبز این بوستان در حال 
انجام اســت و به زودی با کلیه امکانــات موردنیاز تجهیز 
می شود و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. 
شهردار منطقه یازده افزود: بوستان مهر در خیابان شهدای 
حج پیشرفت فیزیکی 85درصدی را به همراه داشته است 
و دارای امکاناتی از قبیل فضای ســبز به مســاحت 6۹۳6 
مترمربع، مســیر پیاده روی به مســاحت 7578 مترمربع، 
پیست اسکیت سرعت به مساحت 200 متر، زمین ورزش 
و بازی به مساحت 5700 مترمربع با رعایت استانداردهای 
خاص، زمین بازی های ساحلی والیبال و فوتبال، زمین بازی 
کودکان به مساحت 1700 مترمربع، مسیر ویژه نابینایان و 

اتاق مدیریت است.
شهرام سبزیان فرد در پایان اشاره ای نیز به دیگر پروژه های 
در دست ساخت منطقه داشــت و گفت: پروژه لوله گذاری 
بلوار رســول اعظم)ص( و پروژه ســاخت پارک شــهدای 

بازرگان نیز تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرکل انتقال خون فارس خبر داد: 

مردمفارسذخایرخونی
راتأمینکردند

مدیرکل انتقال خون استان فارس گفت: با توجه به استقبال 
مردم از اهدای خون، شاهد افزایش آمار خون گیری در استان 
فارس هســتیم. به گزارش مهر، مجید اکبرزاده ظهر دوشنبه 
در نشست خبری بیان کرد: فارس قطب پزشکی منطقه بوده 
این در حالی اســت که با توجه به افزایش مراجعات به مراکز 

درمانی تمامی نیازهای خونی در فارس برطرف شده است.
به گفته اکبر زاده، طی سال 1۴01 مراجعات به مراکز انتقال 
خون 21 درصد و خون گیری 1۴ درصد رشــد داشته است. 
وی ادامه داد: حداقل از هفت اســتان روزانه خدمات درمانی 
را دریافت کرده و اگر خون نیاز داشته باشند نیز خون به این 
افراد ارائه خواهد شــد. این در حالی است که اگر انتقال خون 
هم زمان با توســعه حوزه سامت رشــد نداشته باشد، شاهد 
خواهیم بود که در موضوع انتقال خون دچار مشکل خواهیم 
بود. اکبرزاده تأکید کــرد: 2۴ پایگاه که 16 پایگاه ثابت و 8 
پایگاه ســیار است، در استان فارس اقدام به خون گیری کرده 
از این رو فارس بزرگ ترین پایگاه انتقال خون در کشــور بوده 
و پس از تهران دومین استان تولیدکننده خون و فرآورده های 

خونی است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته، مقرر شده تا استان فارس ساالنه 180هزار واحد 
خون و فرآورده های خونی تولید کند؛ این در حالی اســت که 
متوسط ماهانه تولید خون در استان فارس بیش از 15هزار و 

500 نفر بوده است.

نشستمدیرعاملشرکتخطوط
لولهومخابراتنفتایرانبا

مسئوالنمنطقهفارس
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و هیئت 
همراه با حضور خود در شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه فارس با مســئوالن این مرکز دیدار و گفت وگو کردند. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لولــه و مخابرات 
نفــت ایران منطقه فارس، مدیرعامل و هیئت همراه در ادامه 
بازدیدهای سه روزه خود به مراکز و تأسیسات شیراز، با حضور 
در مرکز منطقه فارس طی نشســتی با کارکنان و رؤسای آن 
مرکز دیدار و گفت وگو کردند. در ابتدای جلسه، علیرضا عطار 
مدیر منطقه فارس ضمن خوشامدگویی به میهمانان، گزارشی 
از فعالیت های منطقه بیان نمود و همچنین در خصوص مسائل 
و مشــکات منطقه صحبت هایی مورد بررسی قرار گرفت و 
راهکارهای الزم توســط مدیرعامل در جهت تعامل بیشتر با 
منطقه فارس ارائه شــد. در این نشست رحیمی مدیرعامل، 
ضمن بحث و بررسی در خصوص مسائل منطقه و نقاط قوت 
و قابل بهبود و همچنین با بهره گیری از تجربیات مهندسان 
جوان و پرسنل تحصیل کرده جهت عملکرد بهتر منطقه تأکید 
کرد. وی در ادامه گفت: این دیدارها باعث همدلی و آشــنایی 
بیشتر همکاران ستاد و مناطق و شرایط فیزیکی کار می شود 
و این موضوع جلب کمک های بیشتر برای رفع نیازها و ارتقای 
فعالیت های منطقه را به دنبال دارد. در پایان این نشست، لوح 
سپاس از طرف ارســان رحیمی مدیرعامل به علیرضا عطار 

مدیر منطقه فارس در پی بازدید به استان فارس اهدا شد.


