
مدیرکل دفتر توانمند سازی و مهارت های کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی:

دانشگاه آزاد اسالمی نقش  بسزایی در 
جامعه آموزشی کشور دارد

هفده پزشک متخصص جذب قطب 
درمانی شهرستان المرد  شدند

مدیر جهاد دانشگاهی المرد خبرداد:

برگزاری آزمون استخدامی کارکنان دولت 
در جهاد دانشگاهی المرد
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بیمــه ایـــران
نمایندگی خضری ) باپیر(

با روزی 1000 تومان آینده خود و فرزندانتان را تامین کنید
المرد خیابان 15 خرداد روبروی بانک رفاه 071-52724020
المرد چاهشیخ جنب موتور سیکلت فجر 071-52754169

مقام معظم رهبری: 

در جنگ روانی و آنچه که امروز 

به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، 

دشمن به سراغ سنگرهای معنوی 

می  آید که آنها را منهدم کند

برادر بزرگوار 

جناب آقای مهندس نکوگو

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست اداره منابع طبیعی 

و آبخیزداری شهرستان المرد را صمیامنه تربیک و تهنیت عرض منوده، 

و از خداوند باری تعالی توفیقات روز افزونتان را آرزومندیم.

رجاء واثق دارم که در این عرصه جدید نیز همچون عرصه های دیگر 

خدمتگزاری به نظام جمهوری اســامی ایران کامکان موفق،موید و 

پیروز باشید.
علی روئین اهلی مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی گچ صنعتی جنوب فارس

علی روئین اهلی مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی گچ صنعتی جنوب فارس

سرپرست استانداری فارس:

دولت با استقرار 
دولت الکترونیکی در جهت 
ایجاد شفافیت تالش می کند

نمایشگاه الکامپ و تلکام فرصت مناسبی برای توسعه 
شرکت های دانش بنیان فراهم می آورد

فرماندار خواستار شد:

ضرورت نظارت مدیران 
بر اعتبارات اختصاص یافته 

نفت و گاز در پروژه های 
عمرانی المرد

مدیرکل صنعت فارس؛

تکمیل چرخه فعالیت های 
صنعتی با فعالیت کارخانه 

آلومینیوم جنوب

علوی مطرح کرد:

نقش موثر تکمیل 
زیرساخت های 

شهرستانهای المرد و 
مهر در اشتغالزایی

تقویت زیرساخت فرودگاه المرد

برادر بزرگوار 

جناب آقای حسین عباسی

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش های صادقانه و زحامت 

ارزشمند جنابعالی به مدت 14 سال بعنوان رئیس اداره منابع 

طبیعی و آبخیزداری شهرستان المرد تقدیر و تشکر بعمل می آید.

از خداوند متعال سالمتی و استمرار توفیق شام را در خدمتگزاری 

به مردم رشیف شهرستان المرد خوستارم.

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
برادر ارجمند 

جناب آقای مهندس مهدی کشتکار
شهردار محترم شهر المرد 

تالش هــای خالصانه و صادقانه جنابعالی در خصوص پیگیری و بهره 
برداری زمین چمن محله چاه علی صمیمانه تشکر و قدرانی می نماییم 
سربلندی و موفقیت حضرتعالی را همچون گذشته در خدمتگزاری به 

مردم شریف شهر المرد را از خداوند متعال مسئلت می نماییم

جمعی از شهروندان محله چاه علی 

آگهی مناقصه  ارزش افزوده 
شـهرداری المـرد در نظـر دارد بـر اسـاس مجـوز صورتجلسـه شـماره 28 مورخـه 
97/6/5 شـورای اسـالمی شـهر المرد ، بررسـی و خدمات مالیات بـر ارزش افزوده و 
معامـالت فصلـی موضـوع مـاده 169 مکـرر از سـال 1387 لغایت 1397 ) ده سـال( 
را بـه بخـش خصوصـی واگـذار نماید . لـذا پیمانکاران شـرکت هـا واجد شـرایط می 
تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه شـهرداری  مراجعـه نماینـد . هزینـه درج 
آگهـی بعهـده برنـده مناقصه می باشـد . به پیشـنهادات مخدوش و بعـد از موعد مقرر 
ترتیـب اثر داده نخواهد شـد . شـهرداری در رد یـا قبول هر یک از پیشـنهادات مختار 
اسـت . مبلـغ ضمانـت شـرایط حداکثـر 10 درصد مبلغ شـرکت در مناقصه بـه میزان 

500/000/000 ریـال  مـی باشـد دیگـر مدارک به پیوسـت اسـناد می باشـد 
آگهی مرحله اول : 17 آذر ماه 97 
آگهی مرحله دوم : 25 آذر ماه 97

بازگشایی اسناد : شنبه 8 دیماه 97 ساعت 10 صبح 
روابط عمومی شهرداری المرد 


