سردار غیبپرور در شیراز خبر داد :فعالیت افزون بر  20هزار گروه جهادی بسیج در کشور
مدیر کل کمیته امداد فارس
اعالم کرد:

به بهانه روز پرستار
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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روحانی:

هاشمی همواره باالتر از
جایگاهی بود که در آن
قرار داشت

2

وزیر علوم:

امسال برنامهای برای
بورسیه دانشجویان نداریم
2

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

برخی از قوانین کشور
با مفاهیم رونق صنعت
گردشگری مغایرت دارد

کیروش:

پشت نوبتی دریافت
جهیزیه نداریم

محمد عسلی

مسئوالن نخواستند ماندن
من طوالنیتر شود
11

3

 12صفحه

3
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امام جمعه شیراز:

استاندار جدید از سیاست زدگی در فارس
جلوگیری کند

3

نماینــده ولــی فقیــه در فــارس و امــام جمعــه شــیراز بــا اشــاره بــه انتخــاب
اســتاندار جدیــد فــارس ،گفــت :خوشــبختانه دولــت اســتاندار بومی   بــرای فــارس
انتخــاب کــرد و انتظــار اســت وی بــه دور از سیاســت زدگــی اســتان را بــه ســمت
پیشــرفت هدایــت کنــد.
آیــتا ...لطــفا ...دژکام در خطبه هــای نمــاز جمعــه شــیراز افــزود :اســتاندار

جدیــد فــارس بــه دلیــل بومی   بــودن و طــی کــردن مراحــل مختلــف
دســتگاه های اجرایــی فــارس تجربــه خوبــی از وضعیــت اســتان دارد و ایــن
حســن بــرای وی و ایــن اســتان محســوب می   شــود کــه نیــاز بــه گذشــت زمــان
بــرای شــناخت مســایل فــارس نــدارد.
نماینــده ولــی فقیــه در فــارس اضافــه کــرد :فــارس اســتان پهنــاوری اســت و

نیــاز بــه انجــام اقدامــات زیــادی دارد کــه بایــد انجــام شــود و از اســتاندار جدیــد
درخواســت دارم بــا حــرکات سیاســی فرصــت خدمــت بــه مــردم را از دســت ندهد.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه تغییــر اســتاندار فــارس در ســالهای گذشــته گفــت :ایــن
مســأله بــه فــارس ضربــه زده کــه امیــدوارم در آینــده بــا محقــق شــدن ثبــات
مدیریــت ارشــد تــوام بــا نظــارت بــر فعالیــت وی ،دیگــر شــاهد ایــن امــر نباشــیم.

3

انعقاد تفاهمنامه همکاری
بین دو شهرداری
شیراز و کرمان
4

آغاز خروج نیروهای
آمریکایی از سوریه
2

برای جنگ آمادهایم
2

به همت مسئوالن بیمارستان کوثر برگزار شد؛ تجلیل از حاج ابراهیم نصیری در شیراز

جناب آقای دکتر عنایت اله رحیمی
استاندار محترم استان فارس

انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت
استاندار استان پهناور و فرهنگ پرور فارس
تبریک عرض می نمایم .امید است با درایت و مدیریت حضرتعالی
شاهد توســعه بیش از پیش استان در تمام ابعاد به خصوص در
زمینه هــای فرهنگی ،هنری و توجه ویژه به نخبگان و فرهیختگان
داشــته باشــیم دوام توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند
منان خواستارم.
دکتر کریم زارع نایب رئیس کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی   
و رئیس کارگروه تخصصی آموزش
و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس

4

به نام خالق هستی

جناب آقای دکتر عنایت اله رحیمی

استاندار محترم استان فارس
اینک رأی مــردم و دولت بر این قرار
گرفت که کســوت ارزنده استاندار بر
قامت جنابعالی پوشیده شود که مبتنی
بر شایسته ســاالری و خدمات ارزنده تان شکل گرفت .فاخرانه
تهنیت های خود را تقدیم شــما کرده ،باشــد که در سایه ســار
یزدان پاک پیوسته تندرســت و پویا بوده تا استان پهناورمان
از تجربه و وجودتان کمال استفاده را ببرد.

مدیریت مجموعه آبی مخابرات فارس

آگهی فراخوان عمومی   شرکت در استعالم قیمت ،واگذاری مکان بوفه
واحد بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

واحد بیمارســتان اعصاب و روان اســتاد محرری در نظر دارد مکان بوفــه خود را از طریق آگهی
فراخوان به افراد یا شرکت های ذی صالح واگذار نماید.
از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید در زمانهای ذکر شده نسبت به دریافت و
اعاده اسناد استعالم ،اقدام نمایند:
توزیع اسناد استعالم :از تاریخ  97/10/23لغایت  97/10/26به مدت  4روز از طریق سایتدانشگاه علوم پزشکی شیراز به آدرس http://mkp.sums.ac.ir/gharardad
اعاده اســناد اســتعالم :از تاریخ  97/10/24لغایت ســاعت  14:00مــورخ 97/10/27بــه مــدت  4روز در محــل بیمارســتان اعصــاب و روان اســتاد محــرری واقــع در کیلومتر 15
شیراز  -مرودشت روبروی روستای باجگاه شماره تماس  36275701داخلی .250
مدیریت بیمارستان اعصاب و روان
فرزاد همایون فر

برای پیدا کردن محل نشت گاز هرگز از شعله کبریت استفاده نشود و تنها با استفاده از محلول صابون و یا
مایع ظرفشویی نسبت به نشت یابی اقدام گردد .تشکیل شدن حباب عالمت نشت گاز است.

روابط عمومی   شرکت گاز استان فارس
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