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حسینعلیپور

کت خدما�ت  �ش
ارتباطات نوین �ن ریز

محمدعلینژادمحمودی
کت  مدیر �ش
فروآلیاژ رباط

مجتبیبیاتی
کت معد�ن  مدیر �ش

صنع�ت باقرآباد پارسیان

حمیدرضامشرفینژاد
ن 

کت رنگ�ی مدیر �ش
سنگ

علیرضایحییزاده
رئیس انجمن صنفی 

کارگری رانندگان حمل و نقل کاال

علیرضاعباسی
رئیس انجمن صنفی 

کارگران و استادکاران ساختما�ن

وحیدنوربخش
کت  خدما�ت  مدیر �ش
ارتباطات نوین �ن ریز

اسماعیلکشاورز

کت صنع�ت  �ش
معد�ن کرومیت فارس

ایوبدمیری

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

ولیاهللدمیری

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

روحالهتواضع

کت تعاو�ن  �ش
مرصف فرهنگیان

لیالعابدنژاد

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

حجترمضانی

کت خدما�ت  �ش
ارتباطات نوین �ن ریز

غالمرضاعلیزاده

کت صنع�ت  �ش
معد�ن کرومیت فارس

حمیدرضادشتکار

کت  �ش
فروآلیاژ رباط

مهردادبیات

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

حاجیعلیاکبرکشاورز

انجمن صفی کارگری رانندگان

بختگان

طاهرهتقوایی

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

اسماعیلکریمپور

کت خدما�ت  �ش
ارتباطات نوین �ن ریز

روحالهراستگو

کت صنع�ت  �ش
معد�ن کرومیت فارس

مهدیعلیزاده

کت  �ش
امیا پارس

مریمروانشاد

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

غالمرضاعلیمردانی

کت  �ش
ن سنگ

رنگ�ی

وحیدسهرابی

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

محمدجوادبیات

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

علیرضاشباب

کت صنع�ت  �ش
معد�ن کرومیت فارس

رسولشبانی

کت حمل و نقل �ش

ریحان �ن ریز

محمدجوادزارعی

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

جابرجعفرپور

کت  �ش
ی سیمان خاکس�ت

احمدرستمپور

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

احسانبیات

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

بهادربیگی

کت  �ش
ن رنگ

سنگ�ی

حسینعاشوری

کت حمل و نقل �ش

متحده �ن ریز

نادرشاهسونی

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

ناصرحیدری

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

محمدرضاعلیزاده

کت خدما�ت  �ش
ارتباطات نوین �ن ریز

محمدعلیقلیزاده

کت صنع�ت  �ش
معد�ن کرومیت فارس

حامدعلیاری

کت  �ش
امیا پارس

حامدبیاتی

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

جوادارشدی

کت تعاو�ن  �ش
مرصف فرهنگیان

حسینحیدری

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

منصوردمیری

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

ابراهیمسهامی

کت صنع�ت  �ش
معد�ن کرومیت فارس

مهدیمحرابی

کت حمل و نقل �ش

طاها بار �ن ریز

عسکرقرایی

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

مهدیعسکری

کت  �ش
ی سیمان خاکس�ت

ابراهیممختاری

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

محمدملکی

کت خدما�ت  �ش
ارتباطات نوین �ن ریز

سیدمسعودموسوی

کت صنع�ت  �ش
معد�ن کرومیت فارس

حسنمرادی

کت تعاو�ن  �ش

تولیدی- توزیعی ایثارگران

مهدینگهداری

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

حسنحیدری

کت  �ش
ن سنگ

رنگ�ی

احسانمحمودی

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

حسندمیری

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

محمدامینزارعی

کت صنع�ت  �ش
معد�ن کرومیت فارس

رضاشریفپور

کت حمل و نقل �ش

ن بار قطرویه ام�ی

همتعلیبهمرد

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

نادرجاللی

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

یوسفامیرپور

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

حسینتواضع

کت تعاو�ن  �ش
مرصف فرهنگیان

علیرضابامداد

کت حمل و نقل �ش

طاهابار �ن ریز

میثمبیات

کت معد�ن  �ش
صنع�ت باقرآباد پارسیان

حسینصحرایی

کت  �ش
سیمان سفید �ن ریز

کارگرانومدیراننمونهشهرستاننیریز
مدیراننمونه

کارگراننمونه

روابط عمومی 
اداره تعاون،

 کار و رافه 
اجتماعی

روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دهم  شنبه  روز  کارگر  و  کار  مقام  بزرگداشت  مراسم 
اردیبهشت با حضور مدیران شرکت ها، انجمن ها، اصناف 
مختلف و جمعی از کارگران نمونه در سالن همایش اداره 

فرهنگ و ارشاد شهرستان نی ریز برگزار شد.
این مراسم با قرائت قرآن کریم و پخش سرود جمهوری 
حجت  سخنرانی  با  ادامه  در  و  آغاز  ایران  اسالمی 

االسالم والمسلمین سید جواد فقیه، محمد امین بخشدار 
فرمانده  شعبانی نیا  غالمرضا  پاسدار  سرهنگ  مرکزی، 
مریدی  اسماعیل  سید  و  نی ریز  بسیج  مقاومت  ناحیه 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  سرپرست 

همراه بود. 
در پایان هم از مدیران و کارگران نمونه شهرستان با اهداء 

لوح تقدیر و هدایا، تجلیل به عمل آمد.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز کارگر 
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تبلیغات در

فضایمجازی

نیریزانفارس

شامل تلگرام، 
واتس آپ، 

اینستاگرام و 
سایت هورگان

پست روزانه  150 هزار تومان 
- پست آخر شب:
 200 هزار تومان

0930 731  1808


