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همزمان با سومین جلسه «کمیته توزیع
کاغذ مطبوعات» با توجه به موجودی برخی
واردکنندگان کاغذ و بررسی درخواست
روزنامهها و نشریات ،با درخواست  ۳۴۰رسانه
(روزنامه و نشریه) بر اساس اولویت اعالم
شده ،موافقت و با ارسال پیامک به مدیران
مسئول این رسانهها ،فرآیند توزیع  ۷۵۰تن
کاغذ اجرایی شد .بر این اساس روزنامههای
سراسری ،استانی و منطقهای در اولویت یکم،
هفتهنامهها و ماهنامهها در اولویت بعدی قرار
گرفتند.
به گزارش ایرنا بر اساس اعالم روابط عمومی
معاونت مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کمیته توزیع کاغذ
مطبوعات ،با توجه به ورود برخی محمولههای
کاغذ در روزهای آتی و اعالم کمیته مبنی بر
تخصیص کاغذ بر مبنای شمارگان واقعی و
راستیآزمایی شمارگان اعالمی از چاپخانهها،
به زودی دور دوم توزیع کاغذ برای روزنامهها
و نشریات انجام خواهد شد.
همچنین در راستای اجرای قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات ،جزئیات کاغذ توزیع
شده در وبسایت معاونت مطبوعاتی منتشر
خواهد شد.
دبیرخانه کمیته توزیع کاغذ مطبوعات در
معاونت مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی آماده دریافت هرگونه
پیشنهادی برای تسریع در رفع نیاز رسانههای
مکتوب به کاغذ است.
کمیته توزیع کاغذ مطبوعات با دستور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی و با هدف توزیع مناسب
و شفاف کاغذ مطبوعات ،سرعتبخشی به
مسیر ورود کاغذ به کشور و همزمان توزیع
درست آن ،رسیدگی به وضعیت رسانههایی
که اختاللی در انتشار آنها به دلیل کمبود
کاغذ ایجاد شده و استفاده از ظرفیت تمام
دستگاهها برای کمک به وضعیت بازار کاغذ با
توجه به تأکیدات رئیس جمهوری ،معاون اول
رئیسجمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
تشکیل شده است.

هفتهنامه ماریان فرانسه خبر داد

صنعت تولید کاغذ در اغما

هنرمندان عرصه موسیقی
راحتطلب شدهاند

 750تن کاغذ بین  340روزنامه
و نشریه توزیع شد

اخبار

فرجام  ۴دهه اتکا به واردات

فریدونناصحی:

نوازنده باسابقه پیانو میگوید توجه به آثار
کالسیک روزبهروز در حال کاهش است و
بیشتر مردم به موسیقی پاپ تمایل دارند.
به گزارش هنرآنالین ،فریدون ناصحی نوازنده
پیانو جمعه  24خردادماه ساعت  21:30در تاالر
وحدت اجرای تکنوازی خود را روی صحنه
میبرد.
ناصحی درباره این اجرا گفت :در این
کنسرت آثاری از هنرمندان کالسیککار بزرگ
جهان برای عالقهمندان اجرا خواهد شد.
در بخش نخست کنسرت ،قطعه کاپریج به
سبک مجاری از شوپن ،امپروم تو ماژور از
شوبرت ،سه اتود از شوپن ،پرلود در دو دیز
مینور راخمانینوف ،قطعه زنگولهها از لیست و
عزاده و در بخش
قطعه شد خزان از فرهت بدی 
دوم اجرا  ۲۴پرلود از شوپن روی صحنه نواخته
خواهند شد.
این نوازنده در پایان گفت :متأسفانه این
روزها شاهد هستیم که سطح اجراهای صحنهای
بسیار افت کرده است .برخی هنرمندان عرصه
موسیقی راحتطلب شدهاند و ترجیح میدهند
بیشتر زمان خود را به تدریس اختصاص داده
و کمتر وقت برای اجرای صحنهای بگذارند که
نتیجه آن کاهش سطح کیفی اجراها و حضور
افرادی است که صالحیت روی صحنه رفتن را
ندارند.
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 ۲۴سال از زمانی که رهبر معظم انقالب اسالمی
به دنبال بازدید از نمایشگاه کتاب تهران خواستار
توجه به موضوع تولید داخلی کاغذ شدند میگذرد.
بیست و چهار سال به قولی معروف یک عمر به
شمار میآید ،یک عمر برای یک ناشر و یک عمر
برای صاحب یک کارخانه .اما عمرها گذشت و در
بر همان پاشنه چرخید که میبود .دالرهای نفتی
در جیب کاسبان ظهیراالسالم رفت و کاغذ به
سوداگری در دست ناشران و چاپخانهداران.
به گزارش مهر ،کمی تاریخ را با هم مرور کنیم،
پیش از روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد
دولت برای تأمین نیاز کاغذ ناشران اقدام به توزیع
یارانهای کاغذ میکرد .ناشران برای انتشار کتاب،
نیاز خود را به وزارت فخیمه اعالم و در نهایت
حواله دریافت کاغذ را تحویل میگرفتند و در موارد
متعددی یکراست آن را به سمت بازار سیاه خیابان
ظهیراالسالم سوق میدادند و از دل آن پول نقد
به دست میآوردند برای کارهای مهمتر از چاپ
کتابهایشان.
چرخ روزگار یک نویسنده را به صندلی معاونت
فرهنگی وزارت ارشاد رساند؛ محسن پرویز .شاید
بتوان حذف یارانه کاغذ و سوق دادن یارانههای
وزارت ارشاد از تولیدکننده به سمت مصرفکننده را
مهمترین دستاورد حضور او در این سمت بدانیم.
پرویز خواب آشفته کاغذ دولتی را حذف کرد و
یارانه دولتی را به سمت مصرفکنندگان کتاب
در نمایشگاهها سوق داد .جنجال بزرگی در بازار
نشر برپا شد اما بازار در نهایت خود را به ثبات و
تعادل رساند و راه تولید کتاب هموار شد .در این
میان اما هنوز چرخه اقتصادی کاغذ در ایران بر
مدار وارد کننده و دالرهایش میچرخید و خبری از
تولید داخلی نبود .کارخانههای کاغذ داخلی افتان
و خیزان به کار خود ادامه میدادند .محصول آنها
کیفیت و مخاطب خارجی را نداشت و دولت نیز
عزم برای اصالح ساختار و کمک برای به روز رسانی
آنها نداشت.
جهش اول قیمت در کاغذ را بحران دالر در
دولت محمود احمدینژاد رقم زد .بحرانی که با
افزایش بیش از سه برابری قیمت ارز در سالهای
ابتدایی دهه نود رقم زد و خواب خوش ناشران را
برای تولید کتاب را آشفته کرد .قیمت هر بند کاغذ
بیش از سه برابر شد و در بازهای یک ساله بحران
گرانی کاغذ به گلوی نشر ایران فشار وارد کرد.
رهبر انقالب اسالمی در سال آتی این رویداد و
در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۱

فرانسویها دیگر عالقه چندانی
به مطالعه ادبیات ندارند

سالهای سال است که دولت ترجیح داده دالرهای نفتی را برای واردات کاغذ و نه تولید داخلی مصرف کند و در نتیجه صنعت تولید کاغذ در ایران
مسئلهای تنها مرتبط با تولیدکننده و نه دولت شده است.

دالرهای
نفتی در
جیبکاسبان
ظهیراالسالم
رفت و کاغذ به
سوداگری در
دست ناشران و
چاپخانهداران
به موضوع تولید امتداد دار کاغذ و ضرورت توجه
به تولید داخلی در این امر اشاره کردند .این مسئله
در ادامه منجر به ایجاد کمیتهای برای ساماندهی
وضعیت کاغذ در وزارت ارشاد شد .کمیته مذکور
در جلسات خود اعالم کرد که مسئولیت واردات
کاغذ بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت
است و این کمیته تالش میکند تا برای دریافت
ارز وارداتی کاغذ این محصول را از ردیف ششم
محصوالت مشمول دریافت ارز به ردیف اول و دوم
کوچ دهد و در نهایت نیز تنها دستاورد این کمیته
ایجاد ثباتی در قیمت کاغذ در بازار بود و البته
خسارتهای بزرگی همچون ماجرای کالهبرداری
و ضرر بزرگ یکی از تعاونیهای نشر در موضوع
واردات کاغذ نیز در همین ایام شکل گرفت.
شوک بعدی به بازار کاغذ اما سال گذشته و به
دنبال بحران ارزی در کشور شکل گرفت و قیمت
این محصول را به اندازهای باال برد که بسیاری از
ناشران برای ادامه فعالیت خود دچار تردید شدند.
این بار نه تنها کاغذ که سایر ادوات و اقالم انتشار

کتاب نیز گرفتار چنین وضعیتی شده بودند.
بار دیگر وزارت ارشاد کمیتهای برای ساماندهی
وضعیت کاغذ شکل داد و این بار نقش پررنگتری
برای خود در پروسه واردات کاغذ در نظر گرفت.
کارگروه اقدام به تأیید پروندههای وارداتی کاغذ کرد
و برای تأیید نهایی آنها را روانه وزارت صنعت و پس
از آن بانک مرکزی کرد .اما مشکل این بود که این
بار تنها از برخی کشورهای خاص باید واردات انجام
میشد و ارز تخصیصی نیز ارز کشور مبداء بود.
در تمام این سالها اما تولید روی خوشی به
خود ندید .کارخانه کاغذ مازندران به دنبال یک
نوسازی و تحویل در خط تولید و با وجود اینکه
میتوانست یک دوم از نیاز داخلی به کاغذ تحریر
را تأمین کند با بیمهری مصرفکنندگان عمده و
سوداگران واردات روبهرو شد .کارخانه کاغذ پارس
روی به تولید کاغذ بستهبندی برای بقای خود آورد
و کارخانه تبریز نیز به مثابه کارخانه پارس راهی
برای حیات خود پیدا کرد.
آنچه مسلم است تذکرهای رهبر انقالب در

ی این سالها برای حفظ بنیه اقتصادی کشور
تمام 
در این عرصه با تمرکز بر رونق تولید داخلی بوده
است و در مقابل مقامات مسئول در تمامی دورهها
تنها به دنبال ایجاد شوهایی بودند که نشان میداد
به فکر افتادهاند اما در عمل تنها چیزی که در
ماجرای کاغذ و تولید آن در ایران حکمرانی نکرد
عقلو خردورزی بود.
سالهای سال است که دولت ترجیح داده
تا دالرهای نفتی را برای واردات کاغذ و نه تولید
داخلی آن سرمایهگذاری کند و در نتیجه صنعت
تولید کاغذ در ایران مسئلهای تنها مرتبط با
تولیدکننده و نه دولت شده است و دولت نیز
هیچ نقش حمایتی برای این منظور متصور نیست.
در موارد معدودی نیز که بخش خصوصی پا در
میان نهاده و به موضوع تولید داخلی در این عرصه
وارد شده است سنگاندازی چنان زیاد است که
ادامه حیات دادن با سختی میسر شده است و
البته حاصلش راهی برای ارتقا تولید داخلی در این
عرصه نداشته است.

افتتاح نمایشگاه عکس «همه جا برای همه» در پاریس
نمایشگاه عکس «همه جا برای همه» در محل رایزنی جمهوری
اسالمی ایران در پاریس افتتاح شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه« ،همه جا
برای همه» طی مراسمی و با حضور بهرام قاسمی سفیر ایران
در فرانسه ،جمال کامیاب رایزن فرهنگی ایران در فرانسه ،میشل
ستبون عکاس وقایع انقالب  ۵۷و جمعی از هنرمندان ایرانی و
فرانسوی نمایشگاه «همه جا برای همه» عصر روز جمعه  ۳خرداد
در محل رایزنی ایران در پاریس افتتاح شد.
در این نمایشگاه  ۵۶اثر از  ۲۸هنرمند عکاس روی دیوار رفته
است که این آثار از دریچه نگاه بابک برزویه و حیدر رضایی
انتخاب شدند.
آثاری که سعی دارند تا به نمایشی از مشکالت سیل اخیر در
استانهای گلستان ،لرستان و خوزستان بپردازند و همچنین با
توجه به تحریمهای به وجود آمده به ارسال نشدن کمکهای
انسان دوستانه جهانیان به ایران اشاره کند.
اسامی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه بدین شرح است:
احمد بلباسی ،رضا احمدوند ،امیرعلی رزاقی ،امیرهاشم دهقانی،
بابک برزویه ،بهاره حسیننژاد ندایی ،حدیثه پاسندی ،زینب
لزاده ،محسن رضایی،
مهدوی ،مجید خواهی ،محسن اسماعی 

قزلی در جمع فارسیآموزان مسکو:

راه آموزش زبان فارسی به عشق ختم میشود
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی با دانشجویان زبان فارسی دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو ،دیدار و گفتوگو کرد و به
سواالت آنان پاسخ داد.
به گزارش مهر ،در این جلسه که با حضور الکساندر پالیشوک ،رئیس بخش زبان فارسی دانشگاه برگزار شد ،مدیرعامل بنیاد
شعر و ادبیات داستانی با اشاره به اعتبار زبان فارسی گفت :فارسی صرفا ًیک زبان برای ارتباط بین آدمها نیست بلکه مجموعهای
از فرهنگ ،حکمت و فلسفه است.
وی با اشاره ویژگیهای یک زبان برای ماندگاری آن گفت :وقتی اعراب وارد مصر شدند ،زبان عربی به سرعت و با راحتی
جایگزین زبان مصریان شد .ولی در ایران پس از ورود اسالم و اعراب ،هم زبان عربی موجب غنای زبان فارسی شد و هم زبان
فارسی به حفظ و ترویج مفاهیم دینی و قرآنی کمک کرد.
قزلی تصریح کرد :ایران در طول تاریخ دوبار در معرض اشغال کامل قرار گرفت؛ اول توسط اعراب و سپس توسط مغولها .ولی هر بار ،زبان و فرهنگ
فارسی عالوه بر محفوظ ماندن ،خود را به اقوام مهاجم تحمیل کرد و آنها را تحت تاثیر خود قرار داد.
دانشجویان این دانشگاه در سال چهارم دانشگاه باید یک کتاب فارسی را به زبان روسی ترجمه کنند و برای این گروه از دانشجویان ،کتاب «آن
بیست و سه نفر» در نظر گرفته شده بود .قزلی در این جلسه پاسخگوی سواالت دانشجویان در مورد جنگ و اصطالحات به کار گرفته شده در این
کتاب بود.
قزلی در این جلسه اعالم کرد :بنیاد شعر و ادبیات داستانی آمادگی دارد در انتخاب کتابهای شاخص در حوزه ادبیات داستانی برای ترجمه به زبان
روسی ،به دانشجویان رشته زبان فارسی مشاوره ارائه دهد .اگر هدف شما از آموختن زبان پولدار شدن است ،پیشنهاد میکنم زبان چینی ،انگلیسی یا
پرتغالی یاد بگیرید ،اما اگر زبان فارسی را انتخاب کردهاید ،باید بدانید که این راه ،ختم به عشق میشود .به دلیل اینکه زبان فارسی ،رهروانش را عاشق خود
میکند .مثال این مسئله هم ،استاد الکساندر پالیشوک است که مطمئنم پس از نیم قرن تدریس فارسی ،بعد از بازنشستگی هم ،جلسات زبان فارسی را
در منزل خود ادامه خواهد داد.
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی به استاد پالیشوک پیشنهاد داد ،با توجه به اینکه گذراندن دوره در ایران جزو برنامههای دانشگاه است ،بنیاد شعر
و ادبیات داستانی با هدف افزایش اطالعات و مهارتهای دانشجویان در حوزه ادبیات معاصر ،جلساتی را در بنیاد برگزار کند.
یکی از پروژههای این دانشجویان ،کار کردن روی کتابهای پیرامون جنگ ایران و عراق است .قزلی برخی از آثار شاخص جنگ را برای دانشجویان معرفی
کرد و پاسخگوی سواالت دانشجویان پیرامون تاریخ ایران و آثار ادبی معاصر بود.

نوبت اول

ملیکا فرشفروش ،محمد جوادزاده ،مهدی حسنی ،راحله
حصاری ،محمد زارع ،علی حامد حقدوست ،فائزه کابلی ،فرشته
اصالحی ،محمد بقال اصغری ،سیامک نامور ،محمدعلی نجیب،
امین یاری ،آیتای شکیبافر ،عابدین مهدوی ،حسن غفاری ،مریم
آلمومن دهکردی و علی قنبرلو.
همچنین در این روز کارگاه آموزشی توسط بابک برزویه مدرس
عکاسی و مسئول هماهنگی این نمایشگاه درخصوص موضوع
عکاسی در ایران و عکاسی بحران برای هنرمندان حاضر در
نمایشگاه برگزار شد.
نمایشگاه عکس و مدیای «همه جا برای همه» به همت بابک
برزویه دبیر اجرایی و مسئول هماهنگی ،سعید شمس مسئول
ویدئو و تولید محتوای مدیا و حمایت و همکاری بنیاد سینمایی
فارابی ،سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ایران ،رایزنی
فرهنگی کشورمان در فرانسه و ادارهکل همکاریهای فرهنگی و
امور ایرانیان خارج از کشور برگزار میشود.
این نمایشگاه از  ۳تا  ۹خرداد ۲۴ ،تا  ۳۰مه در محل رایزنی
ایران در پاریس برای بازدید مخاطبان برقرار است .پیشتر نیز
نمایشگاهی از این آثار در قالب مدیا در غرفه بنیاد سینمای فارابی
در جشنواره فیلم کن برگزار شده بود.

گزارشهای فرهنگی از فرانسه نشان میدهد
که علیرغم افزایش شمارگان کتابها اما میزان
خوانندگان منابع ادبی در فرانسه کاهش زیادی
داشته است.
به گزارش مهر ،هفتهنامه «ماریان» در
فرانسه از کاهش مخاطبان ادبیات در این
کشور خبر داد .این هفتهنامه طی گزارشی
نوشت :بهرغم تنوع عناوین کتب ادبی و
افزایش شمارگان کتابهای منتشر شده،
شمار خوانندگان آثار ادبی در فرانسه با کاهش
مواجه شده است .همین امر باعث شده تا
نظریههای مختلفی در بین اهالی فرهنگ
فرانسه مطرح شود.
این نشریه میافزاید« :بر اساس آخرین
آماری که انتشارات گالیمار اعالم کرده از ۴
ژانویه سال میالدی جاری تاکنون تنها یک
کتاب ادبی و جنجالی «میشل اولبک» حدود
 ۵۰۰هزار جلد کتاب (ادبی) در فرانسه به
فروش رفته است ».بهزعم نویسندگان این
گزارش واقعیت این است که در فرانسه کتاب
زیاد خوانده میشود .ارزیابیها حاکی است که
در سال میالدی جاری بیش از  ۶۸هزار عنوان
کتاب منتشر شود.
«مرکز ملی کتاب» و «مؤسسه نظرسنجی
ایفوپ» در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب
پاریس در مارس گذشته نتایج یک بررسی
را منتشر کردند که بر اساس آن  ۸۸درصد
فرانسویان اعالم کردند که در سال  ۲۰۱۸کتاب
خواندهاند .این نسبت  ۴درصد بیشتر از سال
میالدی  ۲۰۱۷است.
در همین حال بررسی فوق تاکید دارد که در
بین گروههای سنی افراد  ۱۵-۲۴ساله بیشترین
گروه سنی عالقهمند به مطالعه کتاب بوده و
نسبت آنها در سال میالدی جدید  ۹درصد
افزایش نشان میدهد .بیشترین حوزه کتاب
مورد عالقه آنها کتابهای مانگا ( ۵۱درصد) و
کتابهای داستانی مصور است.
کتب ادبی عامه (با  ۷۴درصد) باالترین میزان
مطالعه نزد خوانندگان را دارا است .از سوی
دیگر میزان مطالعه کتبی که به موضوع سبک
زندگی و سالمت بر میگردد نیز به  ۵۶درصد
رسیده که نسبت به سال قبل افزایش چهار
درصدی را نشان میدهد .در این میان ۳۲
درصد زنان اهل مطالعه ،این کار را با اشتیاق
زیاد دنبال میکنند.

«صدا» رفع توقیف شد
یک وکیل دادگستری از رفع توقیف هفته
نامه صدا و در عین حال تفهیم اتهام تبلیغ
علیه نظام به مدیرمسئول این نشریه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سیدعلی مجتهدزاده در
توئیتر اعالم کرد« :همین امروز که با مساعدت
مسئوالن عالی قضائی و باالخص سرپرست
محترم دادسرای فرهنگ و رسانه دستور رفع
توقیف هفته نامه صدا صادر شد ،تفهیم اتهام
تبلیغ علیه نظام در سی و هشت بند به جناب
راعی مدیرمسئول هفته نامه انجام شد».
شعبه  ۴دادسرای فرهنگ و رسانه ۲۱
اردیبهشت ماه توقیف هفتهنامه صدا را ابالغ
کرده بود.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (شماره )98-1-1-11

 -1نام مناقصه گزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مال صدرا تلفن  071-32319574-80تلفن امور تدارکات 071-32317869
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شرکت توزیع نیروی برق
استان فارس (سهامی خاص)
 -4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  220000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 -5آدرس محــل دریافــت اســناد :دسترســی بــه اســناد مناقصــه از طریــق شــبکه اطــالع رســانی معامــالت توانیــر بــه نشــانی  www.tavanir.org.irو شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان فــارس
بــه آدرس  www.farsedc.irامــکان پذیــر مــی باشــد.
 -6آدرس محل دریافت پیشنهاد :شیراز – خیابان معدل – حد فاصل فلسطین و مال صدرا -ساختمان  – 147شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – امور تدارکات – تلفن 32318617
-7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 98/3/27
 -8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه اول – دفتر معاونت پشتیبانی
 -9زمــان بازگشــایی پــاکات :پیشــنهادی هــای واصلــه ســاعت  10صبــح روز دوشــنبه مــورخ  98/3/27بــا حضــور اعضــاء کمیســیون مناقصــه بــاز و قرائــت مــی گــردد ،بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء
مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر در بنــد  7آگهــی مناقصــه واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 -11تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :مبلــغ  1/037/347/000کــه بصــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی  ،چــک بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده در وجــه مناقصــه گــزار یــا مطالبــات بلوکــه شــده توســط امــور مالی این شــرکت
مــی باشــد کــه بایســتی در پاکــت الــف قــرار گرفتــه و همزمــان بــا ســایر پــاکات تحویــل مناقصــه گــزار گــردد ضمنــا تضمیــن کمتــر از مبلــغ یــاد شــده یا ســایر مــوارد ( چــک شــخصی وجــه نقــد  ).... .قابل قبــول نمی باشــد.
 -12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -13پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -14سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
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شناسه آگهی478746 :
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تـبــریــکــ

سرکار خانم دکتر لیال واثقی

انتصــاب شایســته شــما به ســمت اولیــن بانــوی فرماندار شهرســتان قــدس را
خدمــت شــما بانــوی تالشــگر و مــردم فهیم شهرســتان قــدس از صمیــم قلب
تبریــک عــرض نمــوده و امیــد آن داریــم کــه حضــور ارزشــمند شــما در
عرصــه خدمترســان بــه مــردم ایــن شهرســتان اثــر گــذار باشــد.
2869

حاصلی پناه

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

