
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الّلُهـمَّ إنـی أَْسـَئَلَک َخیـَر مـا َسـَئَلَک ِمْنـُه ِعباُدَک 
الّصالُِحـوَن َواَُعـوُذ بِـَک ِمّمـا اْسـَتعاَذ ِمْنـُه ِعباُدَک 

الُْمْخِلصـُوَن
عطـر دل انگیـز ایمـان در دل هـا  بـه مشـام مـی 
رسـد  و شـکوفه هـای صبـر و مبـارزه بـا نفس در جان ها  شـکفته شـده 
اسـت ، هنـوز نجـوای  عارفانـه سـحرهای رمضـان و زمزمـه الغوث شـب 
هـای  قـدر بنـدگان  صالـح خـدا  گـوش جانمـان را نـوازش مـی دهد و 
چشـم  دلمـان به برکت رویت شـکوفه هـای دعا و اسـتغفار در بهار قرآن  

، روشـنایی دیگـری یافته  اسـت.
خوشـا  بـه حـال مومنانـی که درمـاه مبـارک رمضان  برکامشـان عسـل 
مصفـای بـرکات ذکر الهی چشـانیده شـده و عطر نزول مالئک تا همیشـه 
سـجاده هایشـان را عطـر آگیـن نمـوده اسـت. رمضـان، زیباتریـن جلوه 
ارتبـاط انسـان بـا معبـود باری تعالـی و نمـود روشـنی از گشـایش درهای 
رحمـت بـه روی مومنان اسـت و بی شـک آنان کـه برکت رمضـان را به 
دل و جـان فراخواندنـد، اکنـون بـا قلبی آکنـده از ایمان و بـاور، عید فطر 

را به سـرور می نشـینند.
اینجانـب از دسـت اندکاران و فعاالن حوزه سـالمت و تمامی کسـانی که 
در خـط مقـدم مبارزه با بیمـاری کرونا ویـروس، فعالیت مـی کنند و گام 
برمـی دارند تشـکر و قدردانـی می نمایم و امیـدوارم بهره معنـوي فراهم 

آمـده در این ماه مبارک ره توشـه سـایر ایام  زندگي شـما باشـد.
 عیـد بزرگ سـعید فطـر را تبریـک گفتـه واز خداوند متعال، رسـتگاری 

و عـزت و کرامـت همگان را مسـئلت مـی نمایم.
امیـدوارم چشـمه سـار رحمت رمضان تا همیشـه بر فضای جـان و دلمان 

جـاری بمانـد و قامتمان بـه طلعت فاخر تقوا آراسـته گردد.  
علی روئین اهلی   
مدیرعامل 
شرکت گچ جنوب فارس

رئیس بیمارستان شهرستان المرد: 

نبود مشکل در تامین 
اکسیژن بیماران 

در المرد 

فرماندار المرد:

معلمان در جامعه ما 
تحول آفرین هستند
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مقام معظم رهبری: 
الزمه حفظ این ذخایر گرانبها، 

حفظ وحدت و یکپارچگی ملت، 
حفظ انگیزه های انقالبی و حرکت 

در جهت اهداف و آرمان های 
انقالب است. 

شهرداری خیرگو به 
صورت رسمی کار خود 

را آغاز کرد

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

آگهی مزایده 
نوبت اول )مرحله اول ( مورخ 1400/02/15       

    نوبت اول ) مرحله دوم ( مورخ 1400/02/22
شـهرداری اشـکنان درنظر دارد با توجه به مجوز شورای 
اسـامی شـهر نسـبت بـه واگـذاری کامیون سـنگین ده 
چـرخ موجـود ) تیـراژ دیـزل( خود بـه صـورت اجاره 

بـا مشـخصات منـدرج در شـرایط مناقصـه اقـدام نمایـد، متقاضیـان واجد 
شـرایط مـی تواننـد جهـت اخـذ مـدارک و شـرایط شـرکت در مزایـده از 
تاریـخ درج آگهـی به مـدت 10 روز کاری بـه دبیرخانه شـهرداری مراجعه 

. یند نما
1-دسـتگاه مـورد اجـاره فقـط در محـدوده و حریـم شـهر اشـکنان اجازه 

کارو تـردد دارد.
2-مدت اجاره یک ساله خواهد بود.

3-قیمـت پایـه تعییـن شـده بـرای اجـاره ماهیانـه 290/000/000 ریال می 
. شد با

4-متقاضیان می بایسـت جهت سـپرده شـرکت در مناقصه مبلـغ 20/000/000 
ریـال به حسـاب 1000148033706 نزد پسـت بانک به نام سـپرده شـهرداری 

واریـز یا بصـورت ضمانت نامـه معتبر ارائـه نمایند.
5-چنانچـه نفـرات اول تا سـوم برنده از انعقاد قـرارداد انصراف دهند سـپرده 

آنـان بـه ترتیب بـه نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.
6-به پیشـنهادات مخدوش و مشـروط و مبهم و فاقد سـپرده واصله بعد از مهلت 

مقـرر ترتیب اثر داده نمی شـود.
7-شهرداری در رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
9-آخریـن مهلـت تحویل پاکت هـای پیشـنهادی 10 روز کاری پس از مرحله 
دوم نوبـت اول مـی باشـد و تاریخ گشـایش پاکت هـا یک روز پـس از اتمام 

مهلـت قانونـی خواهد بود.
10-سایر شرایط وبرگ پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه قید می گردد.

خسروی - شهردار اشکنان
1130670                  35756               1277 م الف 
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 شکست رکورد کشوری رشته 
غواصی آزاد توسط بانوی ُمهری

موفـق  ُمهـر  شهرسـتان  از  صـادری  فاطمـه   
غواصـی  رشـته  در  کشـوری  رکـورد  ثبـت  بـه 
شـد. نفـس(  حبـس  بـا  )غواصـی   آزاد 

وی توانسـت رکـورد رفتـن بـه زیر آب بـه عمق 
 33 متـر در دریـا را بـه نـام خـود ثبـت کنـد.

خلیـج  نیلگـون  آبهـای  در  چالـش  ایـن 
و  مربیـان  حضـور  بـا  )عسـلویه(  فـارس 
شـد. برگـزار  المللـی  بیـن  و  کشـوری   اسـاتید 
 رکورد پیشین بانوان در این رشته 31 متر بوده است.

خانـم فاطمـه صـادری فرزند حـاج حسـن، اهل 
محلـه صـادره شهرسـتان ُمهـر در اسـتان فـارس 
اسـت کـه دوره هـای بیـن المللـی غواصـی آزاد 
را   advance freediver و   freedive
طبـق اسـتاندارد هـای سیسـتم SNSI زیـر نظـر 
آبگـون  استادحسـین  و  جدیـدی  امیـن  اسـتاد 

گذرانـده اسـت.
بزودی عملیات ساخت باند دوم مسیر فرودگاه 
به منطقه ویژه و تقاطع همسطح روبروی منطقه 

ویژه آغاز میشود
حســین شــبانی نژاد فرمانــدار المــرد در دیدار 
انصــاری مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی المرد 
گفت:با توجه به صادرات شــمش الومینیوم و تردد 
ماشینهای ســنگین از مســیر منطقه ویژه با کمک 
ایمیدرو به زودی عملیات ســاخت باند دوم مسیر 
فرودگاه بین المللی شــهدای المــرد به منطقه ویژه 
 و تقاطع همســطح روبروی منطقه ویژه آغاز میشود.

حســین شــبانی نژاد با تقدیر از تاشهای انصاری 
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی المرد در 
توســعه زیرســاختهای این منطقه برای تشــویق 
 ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی، تقدیر کرد.

فرماندار المرد همچنین با اشــاره به افزایش تولید 
شــمش الومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی المرد در 
ســالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 
تولید،پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده 
است ابراز امیدواری کرد با تاش مدیران این منطقه 
شاهد رشد اشتغال و تشویق سرمایه گذاران جدید 

در منطقه ویژه اقتصادی المرد باشیم.
متخلف  صنفي  واحد   ۱۸ پلمب 

در المرد

فرمانــده انتظامــي »المــرد« از اجــراي طــرح 
واحــد   18 پلمــب  و  اصنــاف  بــر  نظــارت 
 صنفــي متخلف طــي هفته گذشــته خبــر داد.

سرهنگ »مهراب زارع پور« در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، اظهار داشت: در راستاي اجراي 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا و به منظور پیشگیري 
از شیوع این بیماري در بین شهروندان، طرح بازدید 
و نظارت بر واحدهاي صنفــي متخلف به صورت 
 مستمر در سطح شهرســتان در حال اجرا مي باشد.

وي افــزود: ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومي 
این فرماندهــي با همکاري اداره اصناف، شــبکه 
بهداشــت و درمــان و اداره صمــت به صورت 
روزانــه از واحدهاي صنفي بازدیــد و بر رعایت 
 صحیح شیوه نامه هاي بهداشــتي نظارت مي کنند.

فرمانده انتظامي »المرد« تصریح کرد: در این خصوص 
18 واحد صنفي متخلف به علت عدم رعایت قوانین 
و مقررات ســتاد مبارزه با کرونــا و ضوابط اماکن 
 عمومي و صنفي با دستور مقام قضائي پلمب شدند.

سرهنگ »زارع پور« با بیان اینکه مبارزه و پیشگیري 
از شیوع ویروس منحوس کرونا و برخورد با اصناف 
متخلف همچنان در دســتور کار پلیس قرار دارد، 
از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از 

طریق مرکز فوریت هاي 110 به پلیس اطاع دهند.
صدور مجوز اخذ تسهیالت بانکی 

در محور المرد - خنج 
بـه  و  صداوسـیما  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
نقـل از پایـگاه اطاع رسـانی دکتر سیدموسـی 
موسـوی، بدنبـال نشسـت های پیاپـی نماینـده 
شـورای  مجلـس  در  مهـر  و  المـرد  مـردم 
سـازمان  رئیـس  نوبخـت  دکتـر  بـا  اسـامی 
وزارت  مسـئولین  و  بودجـه کشـور  و  برنامـه 
راه، موافقـت اصولـی اخـذ تسـهیات بانکـی 
صـادر  خنـج  المـرد-  محـور  تکمیـل  بـرای 

. شد
همراهـی  بـا  کـه  مهـم  اتفـاق  ایـن  بدنبـال 
رقـم  الرسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
خواهنـد  مجـوز  کشـور  بانک هـای  خـورد، 
داشـت در ایـن پـروژه بـه میـزان 300 میلیارد 
تومـان سـرمایه گذاری کـرده و سـپس از محل 
منابـع دولـت اقسـاط خـود را دریافـت کننـد.

همچنیـن  ملـت  خانـه  در  مـردم  نماینـده 
تمـام  تسـویه  بـرای  نوبخـت  دکتـر  دسـتور 
تـا  المرد-خنـج  پـروژه  پیمانـکار  مطالبـات 

کـرد. اخـذ  را  مرحلـه  ایـن 

گـروه جهـادی احـرار المرد همـت خـود را به کار 
بسـت تـا بـه چشـم انتظـاری بچـه هـای زندانیـان 
جرائـم غیـر عمـد کـه از بـد روزگار چـرخ زندگی 

برایشـان نچرخیـده اسـت پایـان دهند.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس 11 نفـر از جوانان 
بسـیجی جهـادی این شهرسـتان آسـتین همـت خود 
را ایـن بـار بـرای آزاد سـازی زندانیـان جرائـم غیر 
عمـد باال زدنـد و نام گـروه خود را احرار گذاشـتند 
تـا آزادگان بخش افرادی باشـند که پشـت میله های 
زنـدان افتـاده اند کـه جز شـانه های لرزان و چشـم 

هـای سـرخ چیزی برایشـان باقـی نمانده اسـت.
گـروه جهادی احـرار شهرسـتان المرد تمـام همت 
خـود را بـه کار بسـت تـا بـه چشـم انتظـاری بچه 
هـای زندانیـان جرائـم غیر عمـد که از بـد روزگار 
چـرخ زندگـی برایشـان نچرخیده اسـت پایـان دهند.

گـروه جهـادی احـرار بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
حضور سرپرسـت هـای خانـواده در زنـدان آن هم 
بـه دلیـل جرائـم غیرعمـد خسـارات هـای فراوانی 
بـه فرزنـدان آنـان و جامعـه وارد می کند بـه همین 

منظـور نجات بخـش پـدران و مادران زندانـی بودند 
و هـر فراخـوان خـود را بـا نـام مبـارک یکـی از 
شـهدای هشـت سـال دفاع مقـدس شهرسـتان المرد 
نامگـذاری مـی کردنـد و پس از آن بـا همت واالی 
زندانیـان  آزادی  موجـب  مـردم  آحـاد  و  خیریـن 

جرائـم غیرعمـد می شـدند.
مسـوول گـروه جهـادی احـرار در گفـت و گـو با 
خبرنـگار فـارس در المـرد بـا بیـان اینکـه فعالیـت 
اظهـار  شـد،  آغـاز   1399 مهرمـاه  از  گـروه  ایـن 
داشـت: هـدف اصلـی از راه انـدازی ایـن گـروه 
و  بـود  مـردم  مشـکات  و  آالم  کاهـش  جهـادی 
تاکنـون 20 زندانـی جرائـم غیـر عمـد توسـط این 
گـروه از زندان آزاد شـده اند و به آغـوش خانواده 

خـود بازگشـتند.
احمـد قائـدی افـزود: ایـن گـروه جهـادی دارای 
تشـیکات منظـم و مسـنجم اسـت کـه تیـم هـای 
مختلـف در آن وجـود دارد و پـس از اینکـه پرونده 
زندانیـان جرائـم غیر عمـد از دادگسـتری گرفته می 
شـود بـا خانـواده آنـان تمـاس گرفتـه شـده و بـا 
فراخـوان هایـی کـه بـه نـام شـهدا اعام می شـود 
بـا کمـک خیریـن و مـردم عزیـز، کمک هـای مالی 
جمـع آوری و پـس از آن زندانـی جرائـم غیر عمد 

از زنـدان آزاد می شـود.
وی ادامـه داد: البتـه  بـرای آزادی هـر زندانی ابتدا 
تیـم چنـد نفره گـروه جهـادی احـرار بررسـی های 
الزم را انجـام می دهنـد، تحقیقـات محلـی در مورد 
ایـن پرونـده هـا که اغلـب فرماندهـان پایـگاه های 

مقاومـت بسـیج و  معتمدیـن محلـه هـا مـی باشـند 
معضـل  نظـر  مـورد  فـرد  کـه  شـود  مـی  انجـام  
فـرد  ایـن  آزادی  اینکـه  یـا  و  نداشـته  اجتماعـی 

ضـرری بـرای جامعه نداشـته باشـد.
مسـوول گـروه جهـادی احـرار خاطرنشـان کـرد: 
بعـد از انجـام ایـن تحقیقـات تیـم جهـادی احـرار 
ورود پیـدا مـی کنـد، ابتدا از شـاکی تخفیـف گرفته 
تخفیـف  گرفتـن  بعـداز  و  می شـود  و صورتجلسـه 
فراخـوان زده شـده کـه البتـه در پرونـده هـای عمد 
فقـط بـا وسـاطتت و مصالحـه ختـم به خیر می شـود.

اینکـه گـروه جهـادی احـرار  اعـام  بـا  قائـدی  
توانسـت بـا اقدامـات خـوب و منسـجم خـود رتبه 
دوم را در سـطح اسـتان فـارس کسـب نمایـد بیـان 
داشـت: در طـی ایـن 7 مـاه  20 زندانـی آزاد شـدند.

وی اضافـه کـرد: در همین ماه مبارک رمضان سـال 
جـاری بـا تـاش گـروه جهـادی احـرار 3 پرونـده 
مختومـه و تعـداد 4 نفـر کـه 2 نفـر خانـم بودنـد به 

آغـوش گرم خانـواده بازگشـتند. 
مسـوول گـروه جهادی احـرار ادامـه داد: تـا کنون 
در حـدود یـک میلیارد و 800 میلیـون  تومان پرونده 

توسـط گروه جهـادی احرار مختومه شـده اسـت.
قائـدی در ادامـه سـخنان خـود از همـه خیریـن و 
دادگسـتری،  رئیـس  امـام جمعـه المـرد،  حامیـان، 
و  سـپاه  و  بسـیج  هـان  فرمانـده  المـرد،  دادسـتان 
شـهید  شـهری  بسـیج  مقاومـت  حـوزه  فرمانـده 
مصطفـی خمینـی )ره( کـه گـروه جهـادی احرار را 

حمایـت و هـم فکـری نمودنـد تشـکر کـرد.

دفتـر  معاونـت  مهرابـی  حضـور  بـا  مراسـمی  در 
امـور شـهری اسـتانداری فارس،حسـین شـبانی نژاد 
از  جمعـی  و  بخشـدار  المرد،رحمانـی  فرمانـدار 
مسـووالن و معتمدیـن بخـش خیرگو ،صـادق زمانی 

بـه عنـوان اولیـن شـهردار خیرگـو معرفـی شـد.
خیرگو،فرمانـدار  شـهردار  اولیـن  معرفـی  درآییـن 
المـرد بـا اشـاره بـه حمایـت خیریـن و بـزرگان از 
ارتقـای خیرگـو در مراحـل مختـف گفت:همراهـی 
مـردم و خیریـن و حمایتهـای بـزرگان بـرای ارتقای 
ایـن منطقه،فرصـت بزرگی اسـت که مسـووالن برای 

خدمـت بیشـتر بـه مـردم بایـد از آن اسـتفاده کنند
 فرمانـدار المـرد گفت:شـهرداری یک نهـاد عمومی 
اسـت وبـا ادارت دیگر متفاوت اسـت ولـی همراهی 
مـردم بـا شـهردار و مجموعـه شـهرداری ،موجـب 
در  چـون  و  شـد  خواهـد  شـهر  بیشـتر  پیشـرفت 
آمدهـای شـهرداری از سـاخت وسـازهای مردمـی 

اسـت، حقیقتـًا بـه همراهـی مـردم نیازمنـد اسـت.
حسـین شـبانی نژادفرمانـدار المرد گفت:بـا توجه به 
اتحـاد و انسـجامی که در بخش خیرگـو و جود دارد 
و همراهـی شـهروندان بـا شـهرداری در زمینـه های 
مختلـف ،مطمئنًا شـاهد سـاختن شـهری زیبـا در این 

بود . خواهیم  منطقـه 
اسـامی  شـورای  از  تقدیـر  بـا  المـرد  فرمانـدار 
خیرگـو در انتخـاب شـهردار گفت: انتخـاب مدیری 
متخصـص و کار بلـد بـرای اداره شـهر کار بسـیار 
بزرگـی بـود کـه از سـوی شـورای اسـامی انجـام 
شـده اسـت که امیـدوارم که آقـای زمانی بـه عنوان 
اولیـن شـهردار خیرگـو بتوانـد بـا اسـتفاده از همـه 

ظرفیتهـا تـا پایـان 1400 شـهری زیبـا تحویـل مردم 
دهد. خیرگـو  عزیـز 

فرمانـدار المـرد بـا توصیه به شـهرداران شهرسـتان 
المـرد بـه فعالیتهـای شـهری و زیباسـازی آن  گفت: 
تاکیـد همیشـه مـن بـه شـهرداران شهرسـتان المـرد 
ایـن بـوده اسـت که بـرای سـاختن شـهری زیبـا با 
هـم رقابـت کنیـد تـا خدمـات بهتـری بـرای مـردم 
ایجـاد شـود و جلـوه ای زیباتـر از شهرنشـینی در 

منطقـه بـه وجـود اید.
فرمانـدار المـرد بـا اشـاره بـه همراهـی مسـووالن 
بـرای ارتقـای خیرگـو گفـت: دراینجـا از حضـرت 
در  کـه  اطاعـات  محتـرم  وزیـر  علـوی  اهلل  آیـت 
زمینـه ارتقـای دهسـتان خیرگـو بـه بخـش و تبدیل 
ایـن روسـتا به شـهر همـکاری کردند از طرف شـما 
مـردم تقدیر و تشـکر میکنـم و امیدوارم مـردم عزیز 

بـا شـهردار همـکاری جدی داشـته باشـند.
فرمانـدار المـرد در بخـش دیگـری از سـخنان خود 
بـا اشـاره دشـمنی اسـتکبار جهانـی بـا ملـت بزرگ 
بـا  اسـامی  جمهـوری  مقـدس  گفت:نظـام  ایـران 
همـه دشـمنی هایـی کـه اسـتکبار جهانـی بـا مردم 
بـزرگ ایـران دارد در طـول ایـن چهـار دهـه ،بـا 
قـدرت و قـوت و بـا پشـتوانه ی مردمـی در حـال 
خدمـت رسـانی بـه مـردم عزیـز اسـت، نظامـی که 
بـرای رسـیدن به اهداف بلنـد آن شـهدای گرانقدری 
تقدیم شـده اسـت که نتیجـه آن امنیـت و ارامش در 

اسـت.  اسـامی  جامعه 
گرانقـدر  شـهدای  از  تجلیـل  بـا  المـرد  فرمانـدار 
انقـاب اسـامی گفت:یادمـان باشـد کـه شـهدای 
گرانقـدری در همیـن شهرسـتان و کشـور رفتند و از 
مرزهـای جغرافیایـی و  عقیدتی کشـور دفـاع کردند 
تـا امروز مـا در امنیـت و آرامـش در چنیـن فضایی 

باشـیم. داشـته  حضور 
فرمانـدار المـرد گفت:مردم ما در سـالهای 98 و 99 
بـا تحریم هـای ظالمانه دشـمن، در شـرایط سـخت 
اقتصـادی قـرار گرفتـه انـد که مـا متوجه مشـکات 
اقتصـادی مـردم و سـفره آنهـا هسـتیم واگـر امـروز 
سـلطه گـران در مقابـل اسـتقامت ملت بـزرگ ایران 

مجبـور شـده اسـت تمکیـن کننـد نتیجه پایـداری و 
اسـتقامت ایـن ملـت بزرگ اسـت.

فرمانـداری المـرد با اشـاره حمایت دولـت از رونق 
بـا همـت  تولیـد در کشـور گفت:امیـدوار هسـتیم 
مـردم و مسـووالن ،در سـال جدید که از سـوی مقام 
معظـم رهبـری بـه عنوان سـال تولیـد و مانـع زدایی  
از تولید اسـت وضعیـت اقتصادی بهتر شـود و مردم 
مـا در شـرایط مناسـبت تـری قـرار بگیرند و شـاهد 

رشـد و بالندگـی بیش از پیش کشـورمان باشـیم.
فرمانـدار المـرد بـا اشـاره بـه انتخابات سرونشـت 
حضـور  گفـت:  نیـز  امسـال  28خردادمـاه  سـاز 
موجـب  رای  هـای  صنـدوق  پـای  مـردم  باشـکوه 
دلسـردی دشـمنان انقـاب اسـامی خواهـد بـود و 
مـردم شهرسـتان المـرد همچـون سـالهای گذشـته با 
شـور و نشـاط در دو انتخابـات ریاسـت جمهوری و 
شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا شـرکت خواهند 

. د کر
بـا  گفـت:  المـرد  فرمانـدار  نـژاد  شـبانی  حسـین 
هیـات  میـان  کـه  خوبـی  بسـیار  هـای  هماهنگـی 
هـای اجرایـی و نظـارت در شهرسـتان المـرد بـود 
بیـش از80درصـد از داوطلبـان انتخابات شـوراهای 
اسـامی تاییـد صاحیـت شـده انـد کـه داوطلبـان 
تاییـد صاحیـت شـده بـا رعایـت قانـون و مقررات 
خـود را بـرای شـرکت در یـک رقابـت سـالم آماده 
از عزیزانـی کـه  امیدواریـم تعـدادی  مـی کننـد و 
درمرحلـه اول نیـز شـرایط آنهـا احراز نشـده اسـت 
تاییـد صاحیـت شـوند تا رقابـت انتخاباتی شـور و 

حـرارت بیشـتری بـه خـود بگیـرد.
فرمانـدار المـرد در خصوص شـیوع ویـروس کرونا 
و اقدامـات انجـام شـده درشهرسـتان المـرد گفـت: 
بـا همـکاری مـردم عزیز شهرسـتان المـرد و رعایت 
دسـتورالعمل هـای بهداشـتی وضعیـت المرد نسـبت 
بـه اسـتان، وضعیـت خوبـی اسـت کـه امیدواریم با 
ادامـه ایـن همـکاری هـا شـاهد بهتر شـدن وضعیت 

کنتـرل ویـروس کرونـا در شهرسـتان المرد باشـیم.

2اخبار

شهرداری خیرگو به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد

بـه  مهـر  شهرسـتان  ترافیـک  شـورای  ؛جلسـه 
امـور  و  ریـزی  برنامـه  معـاون  دهقـان  ریاسـت 
عمرانـی فرمانـداری مهـر و دیگر اعضاء شـورا به 
منظـور بررسـی مصوبات جلسـات قبل و بررسـی 
مسـائل و مشـکات حـوزه ترافیکی شهرسـتان در 
محـل سـالن جلسـات فرمانـداری برگـزار گردیـد . 
معـاون فرمانـداری مهر جلسـه شـورای هماهنگی 
ترافیـک را یکـی از جلسـات مهـم شهرسـتان هـا 
دانسـت و خاطـر نشـان کـرد: ایـن  جلسـات بـه 
صـورت  مسـتقیم بـا سـامت جسـمانی، امنیـت و 
آرامـش مـردم ارتبـاط داشـته و بایـد بـه صورت 
ویـژه بـه ایـن شـورا و اجـرای مصوبـات آن در 

شهرسـتان توجـه شـود. 
بویـژه  متولـی  دسـتگاههای   : افـزود  وی 
شـهرداری هـا ،  راهـور  و پلیـس راه می بایسـت 
نشسـت  برگـزاری  و  هماهنگـی  و  همـکاری  بـا 
دسـتگاهها  سـایر   همـکاری   بـا  مشـترک  هـای 
اهتمـام جدی در راسـتای حل مسـائل ومشـکات 

باشـند.  داشـته  شهرسـتان  ترافیکـی 
دهقـان در ایـن جلسـه داشـتن شـهری منظم حق 
شـهروندان دانسـت و افزود: طرح های پیشـنهادی 
در ایـن شـورا  باید در راسـتای رفع مشـکات و 
رفـاه شـهروندان بـوده و ضمانـت اجرایی داشـته 
باشـند و انتظـار میـرود مصوبـات جلسـه شـورای 

ترافیک علمی و کارشناسـی شـده باشـد تا مسـائل و 
مشـکات شهرسـتان و علـی الخصـوص جـاده های 

ارتباطی شهرسـتان مرتفـع گردد . 
او خاطرنشـان کـرد : یکـی از درخواسـت هـای 
دهیاریهـا  و  هـا  شـهرداری  سـوی  از  متعـدد 
نصـب سـرعت گیـر اسـت کـه سـرعت گیـر هـا 
بایـد بجـا و در محـل مناسـب نصـب شـود، در 
محـل  در  کارشناسـی  نظریـه  بایـد  اول  مرحلـه 
و  اخـذ  وسـرعتگاه  گیـر  سـرعت  نصـب  هـای 
سـپس بـا اسـتانداردهای الزم سـرعت گیـر نصب 
شـودو پذیرفتـه نیسـت، در هـر محـل و خیابان و 
جـاده بـدون نظریـه کار شناسـی نسـبت بـه نصب 

سـرعت گیـر اقـدام شـود. 
در پایـان هـر یـک از اعضـا بـه بیـان مطالبی در 
خصـوص مصوبـات جلسـه قبـل و همچنیـن طرح 
هـای جدیـد ترافیکـی پرداختـه و در مـوارد ذیل 

 : تصمیـم گیری شـد 
1. مقـرر شـد شـهرداری هـا ، دهیاریها نسـبت به 
جابـه جایـی پایـه هـای مخاطـره آمیز کـه در اثر 
تعریـض در وسـط خیابـان واقـع شـده بصـورت 

نمایند.  اقـدام  مشـارکتی 
2. مقـرر شـد نقـاط پـر خطـر و حادثـه آفریـن 
راهـور  پلیـس  و  راه  پلیـس  توسـط  شهرسـتان 
اعـام  اسـتان  ترافیـک  شـورای  بـه  و  شناسـایی 

شـود . 
3. مقـرر گردیـد نصـب هـر گونـه سـرعت گیـر 
پـس از تصویـب شـورای ترافیـک شهرسـتان بـا 
هماهنگـی پلیـس راه ، پلیـس راهور و اداره راه و 

شهرسـازی انجـام گیـرد.
 4. مقـرر گردیـد به منظـور جلوگیـری از هرگونه 
دسـتگاههای   ، رانندگـی  حادثـه  یـا  و  تصـادف 
خدماتـی قبـل از هـر گونـه حفـاری جهـت رفـع 
اتفاقـات و تعمیـرات با شـهرداری هـا و دهیاریها 
عایـم  نصـب  و  سـازی  آشـکار  منظـور  بـه 
هماهنگـی الزم بعمـل آورنـد در غیـر اینصـورت 
عواقـب آن متوجـه دسـتگاه خدماتـی خواهـد بود.

وقـت  اسـرع  در  شـهرداران  گردیـد  مقـرر   .5  
نسـبت بـه رنـگ آمیـزی و نصـب عایـم و چراغ 
چشـمک زن جهـت سـرعت گیـر هـای ورودی و 

خروجـی شـهر اقـدام نماینـد .
 6. مقـرر گردید اداره راه و شهرسـازی نسـبت به 
مسـدود کـردن دور برگردان هـای غیر اسـتاندارد 

اتوبـان وراوی - مهـر - گله دار اقـدام نماید . 
7. مقـرر گردید اداره راه و شهرسـازی نسـبت به 
8. مقـرر  نصـب تابلـو حریـم راه اقـدام نمایـد . 
گردیـد بخشـداران بـا همـکاری دهیـاران نسـبت 
بـه نصـب سـرعت گیـر در جـاده ورودی روسـتا 

کـه بـه اتوبـان منتهـی میشـود اقـدام نمایند 

 جلسه شورای ترافیک شهرستان مهر برگزار شد 

چتر حمایت احرار بر سر زندانیان المردی

 مراجعه کارگران واحد ترابری 
منطقه عملیاتی پارسیان به مجلس
 قول بازگشت به ساپنا و اجرای 
طرح طبقه بندی به ما داده شد

شـماری از کارگـران پیمانـی واحـد ترابـری 
زاگـرس  گاز  و  نفـت  بهره بـرداری  شـرکت 
خـود  صنفـی  مشـکات  بدنبـال  کـه  جنوبـی 
بـا  کارگـران  سـایر  از  نمایندگـی  بـه  هسـتند، 
تعـدادی  از  مجلـس،  سـاختمان  بـه  مراجعـه 

کردنـد. اسـتمداد  درخواسـت  ازنماینـدگان 
از  شـماری  یلنـا،  ا خبرنـگار  گـزارش  بـه 
شـرکت  ترابـری  واحـد  پیمانـی  کارگـران 
جنوبـی  زاگـرس  گاز  و  نفـت  بهره بـرداری 
اسـتانی  مسـئوالن  بی توجهـی  ادامـه ی  در  کـه 
بـه  پارسـیان  عملیاتـی  منطقـه  مدیریـت  و 
شـده  تهـران  راهـی  مطالباتشـان  وضعیـت 
نماینـدگان  از  برخـی  بـا  روز گذشـته  بودنـد، 

کردنـد. دیـدار  مجلـس 
بـرای  ینکـه  ا بیـان  بـا  کارگـران  از  یکـی 
تهـران  بـه  صنفی مـان  مطالبـات  پیگیـری 
آمده ایـم تـا از برخـی نماینـدگان درخواسـت 
کمـک کنیـم، افـزود: بعـد از دیـدار بـا چنـد 
بـا  نهایـت  در  مجلـس،  نماینـدگان  از  تـن 
المـرد  مـردم  )نماینـده  موسـوی  سیدموسـی 
بعـد  وی  کردیـم.  گفتگـو  و  ماقـات  مهـر(  و 
برخـی  بـا  مکاتباتـی  مشـکاتمان  شـنیدن  از 
معاونـت  جملـه  از  نفـت  وزارت  مسـئوالن 
اسـت. داشـته  نفـت  وزارت  انسـانی  منابـع 

بازگردانـدن  مـا  خواسـته  اینکـه  بیـان  بـا  او 
بـه  ترابـری  واحـد  پیمانـی  کارگـران  همـه 
طبقه بنـدی  طـرح  اجـرای  و  سـاپنا  سـامانه 
عرفـی  و  قانونـی  مزایـای  سـایر  و  مشـاغل 
سـامانه  از  کارگـران  حـذف  بـا  کـه  اسـت 
سـاپنا بـه خـودی خـود حذف شـده بـود، در 
مردم  )نماینـده  موسـوی  آقـای  افـزود:  ادامـه 
المـرد ومهر( بـا درخواسـت کتبـی از معاونت 
منابـع انسـانی وزارت نفـت دسـتور بازگشـت 
طـرح  اجـرای  و  سـاپنا  سـامانه  بـه  ننده هـا  را

اسـت. گرفتـه  را  مشـاغل  طبقه بنـدی 
نیابـت از سـایر  ننـده کـه بـه  ایـن کارگـر را
براز  ا همـکاران خـود سـخن می گفـت، ضمـن 
تشـکر از سیدموسـوی موسـوی )نماینـده مردم 
شهرسـان المـرد ومهـر( افـزود: بـا اعتمـاد به 
وعده هـای داده شـده نماینـده مردم شهرسـتان 
المـرد ومهـر، و نامه ای کـه ایشـان از معاونت 
انسـانی وزارت نفـت اخذ کـرده بود،  نیـروی 
همگـی راهـی محـل سـکونت و کار خـود در 

شـدیم. پارسـیان  عملیاتـی  منطقـه 
حاضـر  حـال  در  کارگـر؛  ایـن  گفتـه  بـه 
145 نفـر در منطقـه عملیاتـی پارسـیان  حـدود 
131 نفـر دیگـر در مناطـق عملیاتـی  و حـدود 
25سـال  10 تا  آغـار و داالن با سـوابق کاری 
روی  کار  نیـروی  جابجایـی  مشـغول  کار 
منتظـر  کـه  هسـتند  چـاه  حلقـه   250 حـدود 

هسـتند. خـود  مشـکات  رفـع 
گاز  و  نفـت  شـرکت  مدیـران  اسـت؛  گفتنـی 
 99 اسـفند   29 روز  در  جنوبـی  زاگـرس 
ننـدگان  )سـالروز صنعـت ملـی نفـت( همـه را
25 سـال  10 تـا  واحـد ترابـری کـه هـر یـک 
دارنـد،  را  ایـن واحـد  در  سـابقه مسـتمر کار 
اطاعـات  سـامانه  )کـه  سـاپنا  سـامانه  از 
صنعـت  کل  در  انسـانی  نیـروی  پیمانـکاران 
نتیجـه  نفـت می باشـد( حـذف کردنـد کـه در 
ننـده از مطالباتـی همانند  آن همـه کارگـران را
مزایـای  سـایر  و  مشـاغل  طبقه بنـدی  طـرح 
رسـمی،  پرسـنل  همـه  کـه  عرفـی  و  قانونـی 
پیمانـکاری  نیروهـای  سـایر  و  قـراردادی 

شـدند. محـروم  می کننـد،  دریافـت 
مراسم  برگزاری  ممنوعیت   

عروسی پس از ماه مبارک رمضان 
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  رییـس 
برپایـی  از  پرهیـز  لـزوم  بـر  مهـر  شهرسـتان 
بـا  مقابلـه  بـرای  عروسـی  و  عـزا  مراسـم 
ویـروس  شـیوع  از  دیگـری  مـوج  وقـوع 
کـرد. تاکیـد  مهـر  شهرسـتان  در   کرونـا 

بهداشـت  شـبکه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و درمـان شهرسـتان مهـر، »سیدحسـن خلیلـی« 
هفتمیـن  و  بیسـت  مصوبـه  براسـاس  گفـت: 
کرونـای  مدیریـت  سـتاد  اعضـای  نشسـت 
شهرسـتان مهـر و بـا توجـه بـه شـیوع ویروس 
مناطـق  در  هنـدی  و  آفریقایـی  یافتـه  جهـش 
هرگونـه  از  پرهیـز  شهرسـتان،  ایـن  همجـوار 
مـاه  از  پـس  عروسـی  مراسـم  ماننـد  تجمـع 
مبـارک رمضـان ضـروری اسـت و بـا متخلفان 

شـود. مـی  قانونـی  برخـورد 
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حسـین شـبانی نـژاد فرمانـدار المـرد بـا تبریک 
المـرد،  فرهنگیـان  و  معلمـان  بـه  معلـم  هفتـه 
چاهـورز  و  عامرودشـت،خیرگو  اشـکنان، 
تحـول  سـازمان  یـک  پـرورش  و  گفت:آمـوزش 
آفریـن اسـت و تحـوالت بزرگـی که در کشـور 
تـاش  مرهـون  هسـتیم  آن  شـاهد  عزیزمـان 
پـرورش  و  آمـوزش  در  مـا  توانمنـد  نیروهـای 

اسـت.
هـای  توطئـه  بـه  اشـاره  بـا  المـرد  فرمانـدار 
ملـت  اسـامی  گفت:رشـادت  انقـاب  دشـمنان 
تحریـم  بـا  کـه  سـالها  ایـن  در  ایـران  بـزرگ 
هـای ظالمانـه آمریـکای جنایتـکار همـراه بـوده 
و  اسـت  آورده   در  زانـو  بـه  را  دشـمن  اسـت 
امیدواریـم کـه با ایـن اسـتقامت مردم ،در سـال 
آینـده فشـارها کاسـته شـود و مـردم عزیـز مـا 
مسـتکبران  و  ظالمـان  مقابـل  در  اسـتقامت  طعـم 

بچشـند. را 
المـرد  گفت:شهرسـتان  نـژاد  شـبانی  حسـین 
خـود  کشـور  در  ممتـاز  شهرسـتانی  عنـوان  بـه 
شـاخص  خوشـبختانه  و  اسـت  داده  نشـان  را 
پیمـوده  خوبـی  بـه  را  توسـعه  و  رشـد  هـای 
 2000 از  بیـش  آفرینـی جهـت  اشـتغال  اسـت   
در  خارجـی  گـذاران  سـرمایه  جـذب  و  نفـر 
شهرسـتان المـرد در کنـار صادرات شـمش های 
آلومینیوم،نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه المرد در 

اسـت. آفریـن  نقـش  ملـی  توسـعه 
گسـترش  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد  شـبانی  حسـین 
در  کشـورگفت:ما  و  جهـان  در  کرونـا  ویـروس 
بیمارسـتان  بهتریـن  درمـان  و  بهداشـت  عرصـه 
خیرسـاز را در المـرد داریـم کـه بـا کمـک های 

نمونـه اسـت. موثـر دولـت،در کشـور 

پیرشـرفت  بـه  اشـاره  بـا  المـرد  فرمانـدار 
در  ورزشـی  اماکـن  سـاخت  و  ورزشـی  هـای 
شهرسـتان المـرد گفت:ما در سـرانه ورزشـی ،از 
سـرانه ملـی هـم جلوتـر هسـتیم کـه همـه ایـن 
چهاردهـه  تـاش  و  وحـدت  نتیجـه  دسـتاوردها 
مدیـران دلسـوزی اسـت کـه بـه ایـن شهرسـتان 

انـد. داشـته  صادقانـه  خدمـت 
هـای  شـورای  بـه  اشـاره  بـا  المـرد  فرمانـدار 
تدریـس در دوران کرونـا نیزگفت:معلمـان عزیـز 
مـا در سـخت تریـن شـرایط با اسـتفاده از روش 
ای  لحظـه  انـد  نگذاشـته  آموزشـی  نویـن  هـای 
فرزنـدان مـا از چرخـه آمـوزش جـدا شـوند و 
بـا تحـول در روشـهای مجـازی و حضـوری در 
از  دارد  جـا  کـه  کردنـد  تـاش  دانـش  انتقـال 

زحمـات همـه ایـن عزیـزان تقدیـر کنـم.
 حسـین شـبانی نـژاد فرمانـدار المـرد همچنیـن 
آموزشـی  فضاهـای  توسـعه  بـه  اشـاره  بـا 
از  یکـی  امـروز  گفـت:  المـرد  شهرسـتان  در 
اداری  تریـن سـاختمانهای  امـن  و  تریـن  مـدرن 
و  مـدارس  بـه  مربـوط  المـرد  شهرسـتان  در 
کـه  اسـت  پـرورش  و  آمـوزش  سـاختمانهای 
بـرای  را  مناسـبی  فضاهـای  اسـت  کـرده  سـعی 

بسـازد. مـا  فرزنـدان 
 28 انتخابـات  خصـوص  در  المـرد  فرمانـدار 
جمهـوری  ریاسـت  گفت:انتخابـات  نیـز  خـرداد 
و شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا در زمانـی 
برگـزار می شـود که شـاید مردم دلخـوری هایی 
هـم داشـته باشـنداما همـه مـا بـرای نشـان دادن 
اقتـدار کشـور و مقابلـه بـا دشـمنان مشـترک در 
انتخابـات شـرکت مـی کنیـم و شهرسـتان المـرد 
حضـور  ایـن  سـرآمد  گذشـته  سـالهای  هماننـد 

بود. خواهـد 
فرماندارهمچنیـن بـا اشـاره بـه تاییـد صاحیت 
انتخابـات  کاندیداهـای  درصـدی  هشـتاد 
گفـت:از  المـرد  شهرسـتان  در  شـهر  شـوراهای 
تعـداد  داریـم  انتظـار  نظـارت  محتـرم  هیـات 
رد  اول  مرحلـه  در  کـه  عزیزانـی  از  دیگـری 
شـاهد  تـا  شـوند  تاییـد  انـد  شـده  صاحیـت 

باشـیم. تـر  رقابتـی  و  شـورتر  پـر  انتخاباتـی 
آمـوزش  اداره  رییـس  انصـاری  ادامـه  در 
انتخـاب  شـیوه  بـه  اشـاره  بـا  المـرد  وپـرورش 

معلمـان  انتخـاب  گفت:تفـاوت  نمونـه  معلـم 
نمونـه امسـال در المـرد این اسـت کـه خاقیت 
و نـوآوری آنهـا مـاک انتخـاب بـوده اسـت تا 
بـا سـه سـال سـابقه  عزیـزی  معلـم  کـه  جایـی 
معرفـی  ای  منطقـه  نمونـه  معلـم  عنـوان  بـه  کار 

شـده اسـت.
انصـاری گفـت: در خصـوص  زیرسـاخت هـای 
 4 20 پـروژه تعریـف شـده اسـت کـه  آموزشـی 
پـروژه آموزشـی در المـرد افتتـاح شـد و 5 پروژه 
جدیـد نیـز بـرای امسـال خواهیـم داشـت کـه در 
بخـش احـداث اماکن ورزشـی ،بـا توجه بـه اینکه 
المـرد در اسـتان فـارس جـز مناطق برتر اسـت از 
نماینـده مـردم المـرد ومهـر و فرماندار شهرسـتان 
مـی خواهـم در اعتبـارات امسـال بـه ایـن اداره 

مسـاعدت الزم را داشـته باشـند.
رییـس اداره آمـوزش و پـرورش المـرد گفـت: 
همانگونـه کـه شهرسـتان المـرد در مسـیر صنعتی 
شـدن قـرار گرفتـه اسـت مـا هـم ناچاریـم بـه 
تـا بخـش صنعـت در  بپردازیـم  انسـانی  توسـعه 

آینـده نزدیـک دچـار مشـکل مدیریتـی نشـود.
انصـاری با اشـاره بـه نیـاز آمـوزش و پرورش 
اداره  رییـس  گفـت:  نیـز  بـه فضاهـای ورزشـی 
موفقیـت  بـه  اشـاره  بـا  پـرورش  و  آمـوزش 
هـای آمـوزش وپـرورش المـرد در بخـش هـای 
ارزیابـی  و  اداری  حـوزه  گفـت:در  مختلـف 
عملکـرد ،حراسـت و همچنیـن آمـوزش ابتدایـی 
،مـا رتبـه برتر اسـتانی را کسـب کردیم کـه مثا 
در حـوزه آمـوزش ابتدایـی از رتبـه 45 بـه رتبه 

برتـر اسـتانی دسـت پیـدا کردیـم.
در پایـان ایـن مراسـم از معلمـان نمونه اسـتانی 
و  سـپاس  لـوح  اهـدای  بـا  المـرد  ای  منطقـه  و 

هدایایـی تقدیـر شـد.

اجرای "پویش نفس هدیه کنیم "
در المرد

رئیـس جمعیـت هـال احمـر المـرد از راه اندازی 
شهرسـتان  ایـن  "در  کنیـم  هدیـه  نفـس  "پویـش 

خبـرداد. 
محمـود قـادری در گفت وگـو بـا خبرنـگار فارس  
اظهـار داشـت: بانـک امانـات تجهیـزات پزشـکی 
جمعیـت هـال احمـر المـرد در راسـتای کمـک 
خیریـن و آحـاد مـردم، تجهیـزات مهـم و حیاتـی 
ماننـد چندیـن کپسـول اکسـیژن، دسـتگاه اکسـیژن 
سـاز و پالـس اکسـیمتر کـه بـه بانـک تجهیـزات 
بـه  را  اسـت  گردیـده  اهـدا  اداره  ایـن  پزشـکی 
صـورت امانـی در اختیار بیمـاران به ویـژه بیماران 

کرونایـی قـرار خواهـد داد.
وی افـزود: آحـاد مـردم  و خیریـن مـی تواننـد 
در پویـش بـزرگ " نفـس هدیـه کنیـم" شـرکت 
نماینـد تـا بتوانیم تعداد بیشـتری کسـپول اکسـیژن 
خریـداری و در اختیـار بیمـاران نیازمنـد قـرار دهیم.

قـادری بـا تقدیـر از خیریـن کـه همیشـه در کنار 
جمعیـت هـال احمـر شهرسـتان المـرد بـوده اند، 
خاطرنشـان کـرد: خیریـن همـواره در پویـش های 
بـزرگ، طـرح همـای رحمـت و دیگـر طـرح های 
کمـک رسـانی در کنـار جمعیـت هال احمـر بوده 
انـد و بـا همت بلنـد آنـان کارگاه آموزشـی کار، با 
اعتبـاری افـزون بـر 650 میلیـون ریـال راه اندازی 

. شد
رئیس اداره بهزیستی المرد اعالم کرد:
اجرای طرح واکسیناسیون کووید ۱٩ 

در مرکز معلوالن زنده یاد قائدی
کاظـم  معصومـه  عمومـی،  روابـط  گـزارش  بـه 
همـکاری  از  تقدیـر  و  خبـر  ایـن  اعـام  بـا  زاده 
شـبکه بهداشـت و درمـان المـرد در اجـرای طـرح 
ذهنـی  معلـوالن  گفـت:  معلـوالن،  واکسیناسـیون 
و  المـرد  قائـدی  یـاد  زنـده  شـبانه روزی  مرکـز 
کارکنـان ایـن مرکـز تحت پوشـش بهزیسـتی جزو 
گـروه پرخطـر محسـوب شـدند کـه بـا پیگیریهای 
مسـتمر، امـروز طرح واکسیناسـیون باحضـور کادر 
بهداشـت و درمـان در مرکـز معلـوالن اجـرا شـد. 
 22 اردیبهشـت(،   20( دوشـنبه  روز  افـزود:  وی 
یـاد  زنـده  مرکـز  مراقبیـن  از  تعـدادی  و  معلـول 
شـدند.  واکسـینه  کرونـا  مقابـل  در  المـرد  قائـدی 
کاظـم زاده بـا بیان اینکـه علی رغم واکسیناسـیون 
معلـوالن، بـر رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی 
نظـارت می شـود، اظهـار کـرد: تمامـی قوانیـن و 
هشـدارهای سـتاد کرونـا برای پیشـگیری از شـیوع 
ایـن بیمـاری بـه مراکـز تحـت پوشـش بهزیسـتی 
ابـاغ شـده اسـت و نظارت هـا بـا جدیـت تمـام 

ادامـه دارد.

جریمه ۳۴ میلیاردی قاچاقچی ترقه

فـارس  اسـتان  حکومتـی  تعزیـرات  کل  مدیـر 
بـزرگ  محمولـه  پرونـده  حکـم  صـدور  از 
خبـر  المـرد  شهرسـتان  در  قاچـاق  ترقه هـای 

. د ا د
خبرنـگار  بـا  گفت و گـو  در  سـاالری  غامرضـا 
جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه 
در  کـه  ترقـه  بـزرگ  محمولـه  داشـت:  اظهـار 
یکدسـتگاه کامیـون بارگیری شـده بـود در حومه 

توقیـف شـد. شهرسـتان المـرد شناسـایی و 
انتظامـی طـی  نیـروی  مامـوران  داد:  ادامـه  او 
میلیـون   4 از  بیـش  کامیـون  ایـن  از  بازرسـی 
ترقـه را کشـف کـه محمولـه مکشـوفه بـه ظـن 
بررسـی  جهـت  پرونـده ای  و  توقیـف  قاچـاق 
موضـوع در تعزیـرات حکومتـی المـرد تشـکیل 

. شد
انجـام  بازجویی هـای  در  افـزود:  سـاالری 
شـده از راننـده کامیـون و اسـتعام از مراجـع 
ترقه هـای مکشـوفه  ذیربـط، مشـخص شـد کـه 
قاچـاق بـوده و از بنـدر لنگـه بـه مقصـد تهران 
در حـال حمـل بوده کـه بـه دام قانـون گرفتار 

است. شـده 
فـارس  اسـتان  حکومتـی  تعزیـرات  کل  مدیـر 
و  تحقیقـات  تکمیـل  بـا  نهایتـا  کـرد:  اضافـه 
کننـده  رسـیدگی  شـعبه  تخلـف،  شـدن  محـرز 
34 میلیـارد  حکـم بـه ضبـط ترقه هـا و جریمـه 

پرونـده صـادر کـرد. متهـم  ریالـی 

امـام جمعـه گلـه دار )فـارس(، بیـان کـرد: روزه 
نـدارد؛  مفهومـی  دشـمنان  پرچـم  و  درزیرسـایه 
تازمانیکـه مسـلمانان عـزت و اقتدار خـود را دنبال 
نکنند وسـرزمین هایشـان را ازاسـتعمارگران رهایی 
نبخشـند عبـادات ومعنویـات معنـی واقعـی خود را 

داشـت. نخواهد 
شـیخ مصطفـی نوری امـام جمعه گلـه دار )فارس( 

در گفتگـو بـا خبرنـگار حـوزه اندیشـه خبرگزاری 
تقریـب پیرامـون نقـش امـام )ره( در احیاي مسـاله 
فلسـطین بـه ویـژه با اعـام روز قـدس، گفت: روز 
قـدس یـادگار گرانبها ، ارزشـمند ومیـراث پربرکت 
انقـاب  بنیانگـذار  و  معماربـزرگ  جامانـده  بـه 

اسـامی امـام خمینی )ره( اسـت.
و  اسـام  روز  ایشـان،  فرمـوده   بـه  افـزود:  وی 
روزحکومـت اسـام اسـت که هرسـاله میلیـون ها 
مـاه  آخـر  جمعـه  روز  و  درسراسـرگیتی  مسـلمان 
مبـارک رمضـان، بعـد از نمازجمعـه همچون سـیل 
خروشـان و فریـاد زنان بانگ "اهلل اکبر" سـر داده و 
بـه خیابان هـا می آینـد و حمایت خـود را از مردم 
مظلـوم فلسـطین و قـدس شـریف و نیـز انزجار از 

رژیـم غاصـب صهیونیسـتی اعـام مـی دارند.
شـیخ نـوری امـام جمعـه گلـه دار، اظهار داشـت: 
متاسـفانه امـروزه بـه دلیـل همـه گیـری ویـروس 

کرونـا و سـلب تجمعـات، امـکان حضـور مقـدور 
نمی باشـد؛ امـام خمینی )ره( درماه مبـارک رمضان 
کـه مـاه آرامـش ، طاعـت و بندگـی اسـت بـا این 
هـدف ، بـاور و اعتقـاد راسـخ ایـن مـاه را انتخاب 
نمودنـد که عبـادت و طاعـت خداوند درزیرسـلطه 

نـدارد. معنی  بیگانـگان 
وی ادامـه داد: روزه درزیرسـایه و پرچـم دشـمنان 
و  عـزت  مسـلمانان  تازمانیکـه  نـدارد؛  مفهومـی 
اقتـدار خـود را دنبـال نکنند وسـرزمین هایشـان را 
ازاسـتعمارگران رهایی نبخشـند، عبـادات ومعنویات 

معنـی واقعـی خـود را نخواهد داشـت.
کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  دار  گلـه  جمعـه  امـام 
فرمانبـرداری خداونـد زیرعلـم جهـاد می درخشـد 
و فـروزان مـی گـردد، "یعبدوننـی مـن بعدخوفهم 
امنـا"؛ درواقـع زنـده نگه داشـتن روز قـدس، زنده 

نمـودن قیـام و ارزشـهای اسـام اسـت.

کشف گوشت شکار از منزل متخلفان 
شکار و صید در فارس 

محیـط  حفاظـت  کل  اداره  عمومـی  روابـط 
از  شـکار  گوشـت  کشـف  از  فـارس  زیسـت 
منـزل متخلفـان شـکار و صید در شهرسـتان های 
خبـر  متخلفـان  دسـتگیری  و  المـرد  و  اسـتهبان 

داد.
بـه گـزارش سـرویس اجتماعی شـیرازه، رییس 
اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان اسـتهبان 
گفـت: در پـی مشـاهده متخلفـان شـکار و صید 
در پناهـگاه حیـات وحـش بختـگان، ضمـن اخذ 
اطاعـات  پلیـس  بـه همـراه  دادسـتانی  دسـتور 
بازرسـی  مذکـور  افـراد  منـزل  از  شهرسـتان 

آمـد. به عمـل 
مقـدار  بازرسـی  ایـن  طـی  کـرد:  بیـان  وی 
تقریبـی 7 کیلوگـرم گوشـت حیوان کل وحشـی 
گلولـه  قبضـه  یـک  شـامل  سـاح  قبضـه  دو  و 
زنـی برنـو و یـک قبضـه سـاح سـاچمه زنـی 
کـه هـر دو دارای جـواز حمـل بودنـد، کشـف 

و ضبـط شـد.
محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس  پـور،  سـلمان 
کـرد:  اعـام  نیـز  المـرد  شهرسـتان  زیسـت 
ایـن  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  مامـوران 
وحشـی  حیـوان  شـدن  شـکار  از  شهرسـتان 
توسـط شـکارچی سـابقه دار در شـهر اشـکنان 

شـدند. مطلـع 
وی افـزود: بـا انجـام تحقیقـات مشـخص شـد 
در  را  شـده  شـکار  حیـوان  گوشـت  نامبـرده 
کـوه  دامنـه  در  خـود  بسـتگان  از  یکـی  منـزل 
مخفـی کـرده اسـت که بـا اخـذ دسـتور قضایی 
آمـد و  بـه عمـل  بازرسـی  فـرد  ایـن  منـزل  از 
مقـداری گوشـت قوچ وحشـی کشـف و پرونده 

شـد. ارجاع  دادسـرا  بـه 
پرواز بالگرد المرد برای نجات 

مصدوم اشکنانی 
مصدوم اشکنانی با پرواز به شیراز منتقل شد

بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
شـهدای  المللـی  بیـن  فـرودگاه  فارس،مدیـر 
المـرد گفـت: بیمـار 46 سـاله  از اهالی اشـکنان 
المـرد کـه بـر اثـر تصـادف رانندگـی نیـاز بـه 
اعضـای  پیونـد  بیمارسـتان  بـه  فـوری  اعـزام 
صـدرا در شـیراز داشـت بـا یـک فرونـد هلـی 
شـیراز  بـه  المـرد  شـهدای  فـرودگاه  از  کوپتـر 

شـد. منتقـل 
سـهراب عزیـزی افـزود:از ابتـدای سـال جدید 
ایـن چهارمیـن مصدومـی اسـت کـه بـا امـداد 
المللـی  بیـن  فـرودگاه  هماهنگـی  و  هوایـی 
مرکـز  در  درمانـی  مراکـز  بـه  المـرد  شـهدای 

. اسـت  منتقـل شـده  فـارس  اسـتان 
اهدای 2۰۰ تخته پتو به 

بیمارستان های المرد و مهر

 200 خیریـه جانبـاز مرحـوم مرتضـی نیدانـی 
بـه  ریـال  میلیـون   800 ارزش  بـه  تختـه  پتـو 

کـرد.  اهـدا  مهـر  و  المـرد  بیمارسـتان های 
المـرد،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
الموحدین  با سـالروز شـهادت مولـی  همزمـان 
200 تختـه پتـو بـه همـت  حضـرت علـی )ع( ،
مقـدس،  دفـاع  سـال  هشـت  جانبـاز  خیریـه 
اسـتفاده  جهـت  نیدانـی  مرتضـی  مرحـوم 
بیمـاران تحویـل بیمارسـتان های حـاج محمـود 
و  حـاج حیـدر المرد وحضـرت فاطمـه الزهرا 

)س( مهـر شـد. 
اظهـار  ایـن خبـر  اعـام  بـا  نیدانـی  مصطفـی 
بیمارسـتان های  نیـاز  بـه  توجـه  بـا  داشـت: 
المـرد و مهـر خصوصا در ایـام شـیوع بیماری 
بـا طـرح  کـه  پتـو  تختـه   200 تعـداد  کرونـا، 
شـیراز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  سفارشـی 
80 میلیـون  طراحـی و تولیـد شـده، بـه ارزش 
در  و  شـده  تهیـه  خیریـه  ایـن  توسـط  تومـان 
شهرسـتان  در  درمانـی  مرکـز  دو  ایـن  اختیـار 

هـای المـرد و مهـر قـرار گرفـت.
وی افـزود: همچنیـن تعـداد 200 بسـته غذایی 
بـه ارزش600 میلیـون ریال توسـط ایـن خیریه 
بینخانوادههـای  رمضـان  مبـارک  مـاه  ایـام  در 
شهرسـتان  سـطح  در  مسـتضعف  و  نیازمنـد 

هـای المـرد و مهـر توزیع شـد.

تشـریح  بـه  المـرد  شهرسـتان  بیمارسـتان  رئیـس 
آخریـن اقدامـات انجـام شـده در خصـوص درمان 
بیمـاران مبتـا بـه ویـروس کرونـا، گفـت: مشـکلی 
در تامیـن اکسـیژن بیمـاران در المـرد وجـود نـدارد.

شـیرازه،  هـای  شهرسـتان  سـرویس  گـزارش  بـه 
فریبرز غفارپسـند رئیس بیمارسـتان شهرسـتان المرد 
گفـت: در طـول یکسـال و چندمـاه از آغـاز پاندمی 
شـیوه درمانـی دقیق تـر شـده و تجربـه پزشـکان و  
کادر درمـان بیمـاری نیـز کامل تر شـده کـه در حال 
حاضـر شـاهد کاهـش میـزان مـرگ و میـر هسـتیم، 
به گونـه ای کـه درصد افـراد فوت شـده در جهان از 
حـدود 9 و  8 دهـم درصـد بـه 2 و  4  دهـم درصد 
کاهـش یافتـه و در ایران نیـز در ابتدا میـزان مرگ و 
میـر 10  و 7 دهـم درصـد بـود و هم  اکنـون به 3 و 

نیـم  دهـم درصد رسـیده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه مـا هیـچ گاه منکـر نقایصی 
کـه در سیسـتم های درمانی، بهداشـتی و بیمارسـتانی 
وجـود دارد نیسـتیم و با پیگیری های شـبانه روزی در 

حـال رفع این نقایص هسـتیم بیـان کرد: بیمارسـتان 
حـاج محمـود و حـاج حیـدر المـرد، مرکـز معیـن 
پوشـش  بـا  کـه  اسـت  فـارس  در جنـوب  کرونـا 
جمعیتـی بالـغ بـر 150 هـزار نفـر، بیمـاران المـرد، 
اشـکنان، عامرودشـت، مهـر و گلـه دار را پذیـرش 

می کنـد.
غفـار پسـند ادامـه داد: در طـول ایـن مـدت تعداد  
3 هـزار و 102 نفـر دارای تسـت مثبـت بوده انـد و 
تعـداد 907 بیمـار در ایـن مرکز بسـتری شـدند  که 

87  نفـر  جـان خـود را از دسـت دادند.
رئیـس بیمارسـتان شهرسـتان المرد، افـزود: درصد 
مـرگ و میـر بیمارسـتان المـرد عـدد 2 و  8 دهـم 
درصـد را نشـان می دهـد کـه در مقایسـه بـا آمـار 

اسـت. پایین تـر  بین المللـی  و  ملـی 
وی اضافـه کرد: در حال حاضر ایـن مرکز دارای 7 
تخـت ویژه خاکسـتری و 40 تخت خاکسـتری عادی 
اسـت کـه بـا تمـام ظرفیت در حـال خدمت رسـانی 
تنفـس  دسـتگاه های  تعـداد  و  هسـتند  بیمـاران  بـه 
مصنوعی مناسـب بـا بیماران بـوده و بـا بهره برداری 
از دسـتگاه اکسیژن سـاز مرکـزی مشـکلی در تامیـن 

بیماران وجـود ندارد. اکسـیژن 
غفـار پسـند ، اظهـار کـرد: ایـن مرکـز، مجهـز بـه 
دسـتگاه سی تی اسـکن 16 اسـایس شـرکت زیمنس 
آلمـان با ظرفیت  500 سی تی اسـکن ریـه در روز را 
دارا اسـت کـه این امر موجب تشـخیص بـه  موقع و 

اقـدام درمانـی مؤثـر در این مرکز می شـود.
رئیس بیمارسـتان شهرسـتان المرد، گفـت: در مورد 

نیروهـای متخصـص این بیمارسـتان تعداد پزشـکان 
ایـن مرکـز با افزایـش دو برابـری، از 16 نفـر به 35 
نفـر افزایـش یافتـه کـه خـود باعـث بهبـود کیفیت 
خدمات شـده اسـت، و در حال حاضـر 5 متخصص 
داخلـی در بیمارسـتان های المـرد و مهـر و اشـکنان 
بـه  مشـغول  سـاعته   24 و  شـبانه روزی  شـکل  بـه 

درمـان بیماران هسـتند.
وی بیـان کـرد: هـر هفتـه سـه  شـنبه ها از طریـق 
بیمارسـتان،  رئیـس  حضـور  بـا  کنفرانـس  ویدئـو 
متخصصـان داخلـی، اسـاتید ریه و عفونـی و معاون 
بیمـاران  شـیراز،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان 
هماهنگـی  بـا  درمان هـا  و  شـده  مشـاوره  بدحـال 
دانشـگاه و مطابـق بـا جدیدتریـن علـوم روز دنیـا 

می شـود. انجـام 
غفارپسـند، تصریـح کرد: تامیـن داروهـای بیماران 
کرونایـی نیـز بـه خاطـر موج هـای مکرر بیمـاری و 
کمبـود کشـوری، در تمام مراکـز معین بیمارسـتانی 

همیشـه از دغدغه هـای اصلـی اسـت.
رئیـس بیمارسـتان شهرسـتان المـرد ، ادامـه داد: با 
توجـه بـه شناسـایی ده هـا مـورد از ویـروس جهش  
یافتـه آفریقایـی در شهرسـتان همجوار )پارسـیان( و 
باتوجـه به آن که این ویروس سـرایت بسـیار باالیی 
داشـته و طبـق تحقیقـات حتی واکسـن هـم مانع از 
ابتـاء بـه ایـن ویـروس جهـش  یافتـه نمی شـود از  
شـهروندان تقاضـا مـی شـود بـرای حفـظ سـامت 
خـود و خانواده هـا، شـیوه نامـه هـای بهداشـتی را 
رعایـت و از سـاده انگاری بیمـاری  خـودداری کننـد.

رئیس بیمارستان شهرستان المرد: 

نبود مشکل در تامین اکسیژن بیماران در المرد 

اخبار

شیخ نوری:
زنده نگه داشتن روز قدس، زنده نمودن قیام و ارزشهای اسالم است

فرماندار المرد:
معلمان در جامعه ما تحول آفرین هستند
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی
صاحب امتیاز و  مدیر مسوول: محمد مهدی جعفری زاده

سرپرست: احمد صادقی 
آدرس المرد:بلوار پانزده خرداد اول خیابان شهدا تلفن 52725648

http://www.toloulm.ir وب سایت هفته نامه

Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

طلــوع 
المرد و مهر

امام مهدی  )عج( :
۴ آگهی 

هیچ عملی همانند نماز، بینی شیطان را به 
خاک ذلّت نمی مالد و او را ذلیل نمی کند. ، 
پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک 

بمال

)آگهي مزایده عمومي  شهرداری خوزی (
شـهرداري  خوزي درنظر دارد باسـتناد مصوبه 1400/126 تاریخ 1400/02/06  شـورای اسـالمی شهر خوزی تعداد 31 قطعه زمین مسـکونی از امالک شهرداری را با شرایط و مختصات ذیل به فروش برساند : 

پیشـنهاد دهندگان بایسـتی 5 درصد قیمت پایه را برای هر قطعه به حسـاب سـپرده نزد بانک صادرات به شـماره 0106582372002 به نام شـهرداري  خوزي  واریز و فیش را ضمیمه پیشنهاد خود نماید .
1.به پیشـنهادات مشـروط و فاقد فیش ضمیمه ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2.پیشـنهاد دهندگان می توانند همه روزه و در سـاعات اداری به منظور رویت نقشـه تفکیکی قطعه زمین های مورد مزایده و راهنمایی الزم به شـهرداری خوزی مراجعه و یا با شـماره تلفن 52846642-071 تماس حاصل فرمایند .
3.شـهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشـنهادات مختار است .

4.سـپرده برندگان اول تا سـوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
5.متقاضیان می توانند پیشـنهادات خود را به صورت کلی وجزئی اعالم فرمایند .

6.هزینه های ثبتی ، دبیرخانه ای ، نقل و انتقاالت ، دارایی شـهرداری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشـد .
7.بهای امالک مورد مزایده به صورت یکجا و پس از برنده شـدن متقاضی از ایشـان دریافت خواهد شـد .

8.هزینه چاپ و نشـر آگهی و کارشناسـی بر عهده برنده مزایده می باشد .
9.متقاضیان می توانند پیشـنهادات خود را از تاریخ نشـر اگهی نوبت دوم به مدت ده روز به امور مالی شـهرداری تحویل و رسـید دریافت نمایند .

*** کلیه هزینه های اصالح شـده به عهده برنده مزایده اسـت ***

روابط عمومی شهرداري و شورای اسالمی شهر خوزي

قیمت پایهمساحت )متر مربع(شماره پالکردیف
)ریال(

5% سپردهآدرسکاربری

18.320.400اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی11203.56366.408.000

19.723.500اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی22219.15394.470.000

21.132.000اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی33234.80422.640.000

22.664.700اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی44251.83453.294.000

24.341.400اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی55270.46486.828.000

25.947.000اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی66288.30518.940.000

26.487.900اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی77294.31529.758.000

27.164.700اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی88301.83543.294.000

27.783.900اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی99308.71555.678.000

26.005.500اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی1010288.95520.110.000

23.716.800اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی1111263.52474.336.000

22.364.100اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی1212248.49447.282.000

22.619.700اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی1313251.33452.394.000

38.223.900اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی1414424.71764.478.000

33.054.750اراضی تفکیکی آقای سرخیلیمسکونی1510293.82661.095.000

28.980.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی165276.00579.600.000

28.980.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی176276.00579.600.000

28.980.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی187276.00579.600.000

28.980.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی198276.00579.600.000

28.980.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی209276.00579.600.000

24.372.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی2162270.80487.440.000

24.291.900اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی2263269.91485.838.000

24.670.800اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی2364274.12493.416.000

24.945.800اراضی تفکیکی آقایان حسـن رضایی و عبداله رضاییمسکونی24199226.78498.916.000

31.446.800اراضی تفکیکی آقایان حسـن رضایی و عبداله رضاییمسکونی25174285.88628.936.000

27.492.300اراضی تفکیکی آقایان حسـن رضایی و عبداله رضاییمسکونی26175249.93549.846.000

27.467.000اراضی تفکیکی آقایان حسـن رضایی و عبداله رضاییمسکونی27176249.70549.340.000

27.467.000اراضی تفکیکی آقایان حسـن رضایی و عبداله رضاییمسکونی28177249.70549.340.000

29.619.000اراضی تفکیکی آقایان حسـن رضایی و عبداله رضاییمسکونی29203296.19592.380.000

36.776.000اراضی تفکیکی آقایان حسـن رضایی و عبداله رضاییمسکونی30202367.76735.520.000

20.580.000اراضی تفکیکی آقایان حسـن رضایی و عبداله رضاییمسکونی31201205.80411.600.000

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شـرکت رهروان سـحر صنعت گله دار شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 758 و شناسـه 
ملـی 14008319163 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/01/25 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : - اعضـاء هیئـت مدیـره به قـرار ذیل انتخـاب گردیدند: آقای حسـین درویشـی با شـماره 
ملـی 6579800321 و آقـای سـیامک درویشـی بـا شـماره ملـی 6570068407 و آقـای ابراهیـم درویشـی با 
شـماره ملـی 6570074830 بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد - خانم کبری درویشـی به شـماره ملی 
6579805285 بـه سـمت بـازرس اصلـی و خانـم حمیده درویشـی به شـماره ملـی 6570005685 به سـمت 

بـازرس علـی البدل بـرای مدت یک سـال مالـی انتخـاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر

         1132588
35787

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شـرکت رهروان سـحر صنعت گله دار شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 758 و شناسـه ملی 14008319163 
بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1400/01/25 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - سـمت اعضـاء هیئت مدیره بشـرح 
ذیـل تعییـن گردیـد: آقای حسـین درویشـی با شـماره ملی 6579800321 به سـمت رئیـس هیئت مدیره آقای سـیامک درویشـی 
بـا شـماره ملـی 6570068407 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل آقـای ابراهیـم درویشـی بـا شـماره ملی 
6570074830 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره - کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور شـرکت از قبیـل چک ، سـفته ، بروات 
، قراردادهـا و نیـز سـایر اوراق عـادی و اداری بـا امضـاء آقـای حسـین درویشـی )رئیـس هیئـت مدیـره( همراه با مهر شـرکت 

معتبـر می باشـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر 

    1132589
35789 
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نوبت اول 1400/2/22
نوبت دوم 1400/3/1


