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پنجشنبه
 سال چهارم جنوب

و  خشت  چروم  سد  پیگیری  از 
زمین های  مشکل  رفع  و  کنارتخته 
باالده تا آبخیزداری نودان و اصالح 
راه های  و  گردشگری  وضعیت 
روستایی کازرون و کوه چنار پیش 

از شروع مسئولیت نماینده جدید!
 نماینده منتخب مردم شهرستان های 
مجلس  در  چنار  کوه  و  کازرون 
همکاری  با  گفت:  اسالمی  شورای 
اجرایی  دستگاه های  با  نصر  جهاد 
شهرستان های کازرون و کوهچنار 
جوانان  برای  اشتغال  ایجاد  ضمن 
زمینه توسعه این شهرستان ها فراهم 

می شود.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نماینده  دفتر  عمومی  روابط  از 
کوه چنار  و  کازرون  مردم  منتخب 
عباسی  فریدون  یازدهم،  در مجلس 
انتخابیه  حوزه  این  منتخب  دوانی 
رئیس  با  مشترک  نشست  در 
شرکت  مدیرعامل  و  هیئت مدیره 
جهاد نصر فارس با اشاره به پیشینه 
و  مقدس  دفاع  در  فارس  جهاد 
ریاست  زمان  عملکرد  همچنین 
باید  گفت:  دوران،  آن  در  ایشان 
برای مردم کار و تالش کرد. اگر 
دست روی دست بگذاریم و کاری 
نکنیم مشکالت بر ما فائق می آیند 

و متوقف خواهیم شد.
مطرح  مشکالت  خصوص  در  او 
شده، افزود: راه حل های قانونی حل 
مشکالت را با مشورت حقوقدان ها 
ارائه  منتخب  نمایندگان  مجمع  به 
است  قانون  به  نیاز  جا  هر  و  دهید 
نیز بیان کنید، مجمع نمایندگان هم 
بخش  کنار  در  قانونی  مراجع  در 
خصوصی خواهد بود و پیگیری های 

الزم را خواهد کرد.
انرژی  سازمان  سابق  رئیس 
در  خود  تجربیات  بابیان  اتمی 
افزود:  سازمان  این  ریاست  زمان 
جهاد  شرکت  به  که  پیشنهادی 
نصر می دهم این است که بر روی 
صادرات خدمات تخصصی و فنی و 
کارهای برون مرزی تمرکز کنید و 

از این ظرفیت استفاده کنید.
او بابیان لزوم تکریم خانواده شهدا 
پسندیده  کار  افزود:  ایثارگران  و 
جهاد نصر فارس در تخصیص سهام 
این شرکت به خانواده های شهدا و 
ایثارگران بسیار پسندیده و شایسته 

تقدیر است.

نصر  داد: جهاد  ادامه  دوانی  عباسی 
و  کشاورزی  حوزه های  در  فارس 
جدی تری  طور  به  باید  ساختمانی 
زیرساخت های  چراکه  کند  ورود 
این امر در این شرکت فراهم است.
نماینده منتخب مردم شهرستان های 
مجلس  در  چنار  کوه  و  کازرون 
تشکیل  پیشنهاد  با  اسالمی  شورای 
اتاق  در  کرد:  بیان  فکر،  اتاق 
حوزه های  شده  تشکیل  فکرهای 
متخلف در کازرون، برای مشکالت 
راه حل و فرایند حل مشکل را ارائه 
می دهند و با مشخص کردن فرمانده 
عملیات برای رفع موانع، مشکالت 
این  از  که  شد  خواهند  برطرف 
استفاده  ظرفیت می توان در همه جا 

کرد.
فکر،  تولید  لزوم  بر  تأکید  با  او 
الگوهای  دنبال  به  باید  ما  افزود: 
به  جوانان  جذب  فرهنگی  جدید 
نظریه  با  آن ها  آشنایی  و  انقالب 
مقاومت باشیم که در شهرستان های 
فرایند  این  چنار  کوه  و  کازرون 
تخصصی  کارگروه  تشکیل  با  را 
فرهنگی متشکل از افراد صاحب نظر 

در این حوزه آغاز کرده ایم.
مشکالت  بابیان  دوانی  عباسی 
در  کازرون  منطقه  مختلف 
پیشنهاد  گفت:  عمرانی  حوزه های 
می دهیم که جهاد نصر فارس برای 
چروم  سد  مطالعاتی  طرح  شروع 
منطقه خشت و کنارتخته و کمارج 
فارس  منطقه ای  ما و آب  کنار  در 
باشد تا بتوانیم کار را به نحو بهتری 

پیش ببریم.

در  شغل  ایجاد  بر  تأکید  با  او 
گفت:  کوه چنار  و  کازرون  منطقه 
بر  ما  نظر  کرد،  شغل  ایجاد  باید 
فعالیت ها  تمامی  در  که  است  این 
در  گرفته  صورت  اشتغال های  و 
کوه  و  کازرون  شهرستان های 
خود  نیرویی  ظرفیت  از  باید  چنار 
بومی  نیروهای  و  شهرستان ها  این 

استفاده کرد.
نماینده منتخب مردم شهرستان های 
پیشنهاد  با  چنار  کوه  و  کازرون 
نصر  جهاد  توسط  مطالعاتی  طرح 
فارس با توجه به تجربه این شرکت 
فکرهای  اتاق  و  ما  داد:  ادامه 
در  کازرون  در  شده  تشکیل 
خصوص اصالح راه های روستاهای 
شهرستان های کازرون و کوه چنار، 
منطقه،  آبخیزداری  مشکل  حل 
سد،  نبود  دلیل  به  نودان  به ویژه 
گردشگری  وضعیت  اصالح  طرح 
ازجمله  عمرانی  حوزه  در  کازرون 
احداث پارک و ایجاد امکانات در 
برطرف  و  شاهپور  باستانی  منطقه 
سازی مشکالت زمین ها در باالده از 
توسط  شده  ارائه  طرح های  ظرفیت 
خواهیم  استفاده  فارس  نصر  جهاد 

کرد.
جهاد  شرکت  هیئت مدیره  رئیس 
 ۲/۷۵ این که  بابیان  فارس  نصر 
متعلق  شرکت  این  سهام  از  درصد 
 ۱۰.۸ و  ایثارگران  خانواده های  به 
شرکت  کارکنان  به  متعلق  درصد 
و  اقتصادی  رونق  گفت:  است، 
از اهداف  کمک به معیشت مردم، 

اصلی جهاد نصر فارس است.

این  کرد:  بیان  افروز  ابراهیم  امیر 
میلیارد  هزار  انجام  توانایی  شرکت 
همزمان  به صورت  را  پروژه  تومان 
دارد و برای ۹۰۰ خانوار به صورت 
ایجاد  اشتغال  غیرمستقیم  و  مستقیم 

شده است.
او با ارائه رتبه بندی فعالیت های این 
فارس  نصر  جهاد  گفت:  شرکت، 
در تالش برای ورود به فعالیت های 
جدید در حوزه های مختلف است تا 
کمک  مردم  به  چه بهتر  هر  بتواند 

کند.
ادامه  در  شرکت  این  مدیرعامل 
جهاد  شرکت  که  نکته  این  بابیان 
در  اتفاقات  تمام  در  فارس،  نصر 
در  گفت:  است  بوده  مردم  کنار 
اخیر،  زلزله های سال های  و  سیل ها 
ارسال  با  وقوع،  از  پس  بالفاصله 
تجهیزات به مناطق محروم در کنار 

مردم بوده ایم.
شهرستان  افزود:  زارعی  حسین 
شهید   ۳۱ بودن  دارا  با  کازرون 
قابل احترام  شهرستان های  از  جهاد، 

در کشور است.
او با انتقاد از رانت های قوی مربوط 
دولت ها  به  وابسته  شرکت های  به 
به  وابسته  شرکت های  داد:  ادامه 
رانت های  از  استفاده  با  دولت ها 
از  را  پروژه ها  از  بسیاری  قوی، 
مردم  به  وابسته  خصوصی  بخش 
می گیرند که الزمه آن قانون گذاری 

دقیق تر در این خصوص است.
نصر  جهاد  شرکت  مدیرعامل 
فارس با اشاره به مشکالت موجود 
پیشنهاد  گفت:  عمرانی  بخش  در 
به  ویژه ای  توجه  که  است  این  ما 
اصلی  سهام داران  که  شرکت هایی 
آن مردم است از سمت کارفرمایان 

شود.
بانک ها،  امیدواریم  افزود:  زارعی 
ارگان های  و  مالی  مؤسسات 
نمایندگان  مجمع  به ویژه  مختلف 
منتخب فارس نیز در راستای جهش 
مساعدت های  و  همکاری  تولید 
در  خصوصی  بخش  با  را  الزم 
داشته  مردم  مشکالت  رفع   جهت 

باشند.
فارس  نصر  جهاد  کرد:  تصریح  او 
محروم  مناطق  به  خدمت  آماده 
عمرانی  پروژه های  همچنین  و 
شهرستان های کازرون و کوه چنار 

در چارچوب قانونی است.

دکتر برامکی رئیس شبکه بهداشت 
شدن  مثبت  با  گفت:  درمان  و 
از  دیگر  فردی  آزمایش  نتیجه 
این  به  مبتالیان  تعداد  همشهریان 
 ۵۲ عدد  به  شهرستان  در   بیماری 

رسید.
تعداد  افزایش  به  اشاره  ضمن  وی 
براثر  گذشته  روز  چند  در  بیماران 
عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و افزایش ترددهای غیرضروری در 

امروز  کرد:  بیان  شهرستان  سطح 
نگرانی ما این است که شاهد شیوع 
دوباره این ویروس در سطح جامعه 
در شرایط ایجادشده فعلی باشیم که 
مشخص  به وضوح  آن  نشانه های 
است لذا از همه هم شهرستانی های 
طرح  می کنیم  خواهش  عزیز 
تا  قرنطینه خانگی را جدی بگیرید 
جامعه مان  و  خانواده  خود،  سالمت 

تضمین گردد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از  روابط عمومی 
روز  اردیبهشت   ٩ با  همزمان  کازرون،  شهرداری 
مدیران شهرداری کازرون  و  ملی شوراها، شهردار 

با  اسالمی شهر  با حضور در سالن جلسات شورای 
اعضای شورای اسالمی دیدار کردند.

روز  تبریک  ضمن  مهرورز  دیدار  این  ابتدای  در 

کشور،  رسمی  تقویم  در  کرد:  اظهار  شوراها 
و  نهادها  و گرامیداشت  نهادن  ارج  برای  روزهایی 
سازمان ها نام گذاری شده که باعث می شود به یمن 
در  خداقوت،  عرض  و  تشکر  و  تقدیر  پاسداشت، 
کنار هم جمع شویم؛ هم همزمان با روز ملی شوراها، 
بهانه ای شد تا از زحمات، دلسوزی ها و تالش های 
پیشبرد  در  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 

اهداف و آبادانی شهر تقدیر و تشکر کنیم.
مهرورز تصریح کرد: نهم اردیبهشت یادآور فرمان 
تاریخی امام خمینی)ره( در سال ۵٨ مبنی بر تشکیل 
تثبیت  و  استقرار  جهت  واقع  در  که  شوراهاست 

حکومت مردمی بود. 
وی تصریح کرد:مردم در حکومت مردم ساالر حق 
انتخاب دارند و با انتخاب نمایندگان خود در شورا 
و تصمیم گیری ها سهیم هستند که این خود نمونه 

بارز مردم ساالری دینی است.
مهرورز در پایان ضمن تشکر از زحمات دلسوزانه 
اعضای شورای اسالمی شهر و تالش در راستای منافع 
حمایت  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  مردم  عمومی 

مضاعف  تالش  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
رضایتمندی  شهرداری،  خدوم  کارکنان  و  مدیران 

مردم شریف کازرون بیش از پیش حاصل شود.
در ادامه رضا آذین فر رئیس شورای اسالمی شهر 
پنجم، همگی  اعضای شورای  اظهار کرد:  کازرون 
مختلف  های  طیف  از  و  عالیه  تحصیالت  دارای 
شهر هستند که همین امر باعث می شود تصمیمات 

منطقی و کارشناسانه گرفته شود. 
ای  بوسه  فرشته  »صدها  بیت  این  به  اشاره  با  وی 
برآن دست می زنند/ کز کار خلق یک گره بسته 
وا کند«، گفت: هر روزی که ما بتوانیم گرهی از 
مشکالت مردم باز کنیم، آن روز، روز شورا است. 
همگرایی،  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  فر  آذین 
و  شهرداری  بودن  محور  برنامه  و  تعامل  همدلی، 
شهروندان  رضایت  زمینه  بتوانیم  اسالمی  شورای 

عزیز فراهم نماییم.
شاخه  و  سپاس  لوح  اهدای  با  مراسم  این  پایان  در 
گل، از اعضای شورای اسالمی شهر تجلیل به عمل 

آمد.

 تحول در اشتغال جوانان کازرون و کوه چنار 
با کمک جهاد نصر

 افزایش تعداد بیماران مبتالبه کرونا ویروس 
شهرستان کازرون به ۵2 نفر

به مناسبت روز شوراها؛
 از اعضای شورای اسالمی شهر کازرون

 تجلیل شد

به مناسبت روز شوراها؛
 دیدار جمعی از شورای فرماندهی 

تیپ تکاور امام سجاد )ع( با اعضای 
 شورای اسالمی شهر کازرون 

 تعطیلی دو واحد صنفی متخلف 
در شهرستان کازرون

طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  عمومی  روابط  از  نقل  به 
تبلیغات تیپ تکاور امام سجاد 
)ع( به مناسبت روز شوراها، 
فرماندهی  شورای  از  جمعی 
تیپ تکاور امام سجاد )ع( با 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
دیدار کردند. آذین  کازرون 
اسالمی  شورای  رئیس  فر، 
حضور  از  کازرون،  شهر 
روز  مناسبت  به  تکاور  تیپ 
همکاری های  و  شوراها 
مختلف  زمینه های  در  تیپ 
سپاه  گفت:  و  کرد  تشکر 
یک نهاد انقالبی است که در 
عرصه های مختلف به انقالب 
جهادی  به صورت  مردم  و 

خدمات ارائه می کند.
سرهنگ محمد هاشم رستمی، 
تیپ  هماهنگ کننده  معاون 

تبریک  تکاور، ضمن عرض 
ماه  حلول  و  شوراها  روز 
داشت:  بیان  رمضان  مبارک 
همان  از  نیز  )ص(  پیامبر 
به صورت  را  امور  تمام  ابتدا 
شورا حل وفصل می کرد و از 
زمان تشکیل شوراها رضایت 
خدمات رسانی ها  از  مردم 

قابل مشاهده است.
حجت االسالم برزگر، مسئول 
در  ولی فقیه  نمایندگی  دفتر 
تیپ، ابراز داشت: خداوند از 
زمان خلقت پیامبران شریعت 
و  است  خواسته  را  و والیت 
و  نیستند  جدا  هم  از  دو  این 
و  یکدیگرند  ملزوم  و  الزم 
تزکیه  ماه  مبارک  ماه  این 
است و از خدا بخواهیم توفیق 
ما  به  را  بیشتر  خدمت رسانی 

عطا نماید.

در  متخلف  صنفی  واحد  دو 
دلیل  به  کازرون  شهرستان 
مقررات  نکردن  رعایت 
کارشناسان  از سوی  بهداشتی، 
بهداشت محیط مرکز بهداشت 

شهید پیرویان، تعطیل شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
مسئول  کارشناس  کازرون، 
واحد بهداشت محیط این شبکه 
اجرای گام  گفت: در راستای 
کووید  بیماری  کنترل  دوم 
رعایت  بر  نظارت  و   ۱۹
اجتماعی،  فاصله گذاری 
محیط  بهداشت  کارشناسان 
تهیه  مراکز  از  بازدید  ضمن 
و عرضه مواد غذایی و مراکز 
صنفی  واحد  یک  حساس، 
رستوران  یک  و  جگر  عرضه 

فعالیت  دلیل  به  را  سنتی 
پایانی  ساعات  در  غیرمجاز 
شب و عرضه قلیان، تعطیل و 
پرونده تخلف بهداشتی آنها به 
مراجع قضایی ارجاع داده شد.

اینکه  بابیان  احمدی  محمد 
یکی از مهمترین راه های انتقال 
کروناویروس استفاده از قلیان 
شهروندان  از  است،  مشترک 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
در  حضور  از  پرهیز  و 
را  پرجمعیت  و  شلوغ  اماکن 
کرد:  توصیه  و  شد  خواستار 
هرگونه  مشاهده  صورت  در 
در  را  موارد  بهداشتی،  تخلف 
 ۱۹۰ تلفنی  سامانه  با  تماس 
رسیدگی به شکایات بهداشتی 
و  درمان  بهداشت  وزارت 
اطالع رسانی  پزشکی،   آموزش 

کنند.

 برگزاری جلسه حل مشکل 
اراضی مافی آباد و بزین

 قدردانی امام جمعه کازرون 
 از عملکرد کارکنان شبکه بهداشت 

و درمان این شهرستان

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  از 
حل  جلسه  کازرون  شهرستان 
بزین  و  آباد  مافی  اراضی  مشکل 
و مشکل وضعیت اراضی و صدور 
امالک  و  شهر  این  مالکیت  سند 
قسمت(  دو  این  )منحصرًا  شهر 

خشت برگزار شد.
با توجه به اینکه قسمتی از پالک 
مالکیت  با  نقشه  در  آباد  مافی 

مالکیت  در  که  است  ملی  اراضی 
نیست  شهرسازی  و  راه  اداره 
و  استاندار  معاون  دهقان  داریوش 
کازرون  شهرستان  ویژه  فرماندار 
وضعیت  کردن  مشخص  خواستار 
و  راه  اداره  توسط  مذکور  اراضی 
تا  شد  طبیعی  منابع  و  شهرسازی 
بنیاد مسکن نسبت به صدور اسناد 
اداره  همکاری  با  نیز  قسمت  این 

ثبت اسناد خشت اقدام نماید.

با حضور در  امام جمعه کازرون 
درمان  و  بهداشت  شبکه  ستاد 
از تالش کارکنان  این شهرستان 
ملی  بسیج  در  سالمت  حوزه 
قدردانی  کروناویروس  با   مقابله 

کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  درمان  و 
در  صباحی  محمد  حجت االسالم 
کارکنان  و  مسووالن  با  دیدار 
از  قدردانی  ضمن  شبکه،  این 
ملی  بسیج  در  آنها  عملکرد 
ایثار  درخشش  کرونا،  با  مقابله 
کارکنان  ازخودگذشتگی  و 
را  کشور  درمانی  و  بهداشتی 
اسالمی  ایران  سرافرازی   مایه 

دانست.
بهداشت  حوزه  کارکنان  از  وی 
شیوع  روزهای  این  در  درمان  و 
آرامش  متولیان  عنوان  به  کرونا 
افزود:  و  کرد  یاد  جامعه  در 
از  وری  بهره  شیوه  بهترین 
آرامش  حاکمیت  و  ها  فعالیت 
های  توصیه  به  عمل  رفتار،  در 
اسالم  مبین  دین  و   پروردگار 

است.
با حضور رئیس شبکه  این آیین 
بندر  دکتر  درمان  و  بهداشت 
معاون  طهماسبی  زهرا  برامکی، 
بهداشتی شبکه بهداشت و درمان 
و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت 
برگزار  کازرون  پیرویان  شهید 

شد.

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات آبی فردا پارس میهن درتاریخ 1398/12/13 
به شماره ثبت 284 به شناسه ملی 14009031672 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع  گردیده که خالصه آن 
سبز  فضای  .امورات  رسانی  شبکه آب  توسعه  و  تعویض  و  گزاری  :لوله  فعالیت 
درصورت  ابنیه   ، رسانی  برق  و  شبکه  امور   ، خانه  آشپز  خدمات   ، کشی  ،فنس 
ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  ذیربط مدت  مراجع  از  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس 
 ، بخش مرکزی   ، ، شهرستان خنج  فارس  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  به مدت 
شهر خنج، محله شهر ک گلدان ، خیابان ش باهنر ، کوچه 1 ش باهنر ، پالک 0 
است  عبارت  حقوقی  سرمایه شخصیت  کدپستی 7443175974  همکف  طبقه   ،
از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 
بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   10000000 مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم 
شماره 2789636 مورخ 1398/09/25 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی خنج با کد 
2789 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم حمیده نوروزی به شماره 
ملی 2500382370و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم صفیه پاکباز 
به شماره ملی 2510817035و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
هیئت  رئیس  نایب  به سمت  ملی 6720003992و  شماره  به  نوروزی  علی  محمد 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
 ، ، بروات  از قبیل چک ، سفته  بهادار و تعهدآور شرکت  : کلیه اسناد و اوراق 
با امضاء علی رضا نوروزی  اداری  نامه های عادی و  ، عقوداسالمی و  قراردادها 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای علی رضا نوروزی به شماره ملی 2510816705 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی آقای جابر بخت آزما به شماره ملی 5159954546 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع جنوب جهت درج 
و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
کد شناسه:  )803631(                       33089

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری خنج


