
 بدل نروژی 
رهبر کره شمالی!

رکاب زنی 
 دوچرخه سواران 

کازرونی در ساحل 
خلیج فارس

  

  

 معاون فرماندار شادگان 
خبر داد؛

تشکیل 8 کمیته تخصصی 
جهت رسیدگی به وضعیت 

خشکسالی در شادگان

معاون استاندار هرمزگان:
جشنواره های گردشگری 

 به صورت مستمر 
 در هرمزگان 
برگزار شود

صص

برنامه هایی برای پذیرایی 
از مهمانان نوروزی شیراز 

اندیشیده شده است

رئیس کمیسیون معماری شورای 
شهر شیراز خواستار شد؛
تسریع در تکمیل 

پروژه های نیمه تمام 
 شهرداری در آستانه 

سال جدید

 ۲۹ بهمن تا ۸ اسفندماه 
سال جاری؛

شیراز میزبان نمایش 
»خاتون آب و آیینه« 

می شود

قتل به خاطر کل کل 
اینترنتی

 بودجه شهرداری شیراز در سال آینده 3210 میلیارد تومان 
تصویب شد
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استان ها

نمایش فیلم

اولین و تنها روزنامه تمام رنگی استان فارسمنطقه جنوب ایران  ) فارس/خوزستان/بوشهر/کهکیلویه و بویراحمد/هرمزگان ( Feb . 2018  17 سال بیست و سوم          شماره 2178         بها 1000 تومان      شنبه  28  بهمن  1396       30 جمادی االول  1439 
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 عکس : روزنامه طلوع

اطالعیه
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کازرون  جهت نیم سال دوم تحصیلی ۹۸-۹7 در مقاطع کاردانی و 

کارشناسی)بدون کنکور( در رشته های  زیر دانشجو می پذیرد:
کاردانی)زمان ثبت نام 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه 96(:

1-برق- برق صنعتی                                                                    
2- حقوق- خدمات قضایی
3- معماری- معماری داخلی
4- حسابداری مالی           

5-اینترنت و شبکه های گسترده 
6- جوشکاری                         

7- امداد سوانح
8- صنایع شیمیایی-بهره برداری پاالیش گاز                                       

کارشناسی )زمان ثبت نام دهه اول اسفند ماه 96(:
  IT1- مهندسی فناوری اطالعات –فناوری اطالعات

2- حقوق دستیار قضایی در امور کیفری  3-  مهندسی فناوری جوشکاری       
4- حسابداری مالی             5- حقوق ثبتی          6- مدیریت امداد سوانح غیر طبیعی

 توجه 1: گزینش دانشجو از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش )www.sanjesh . orj( و  بر اساس معدل و بومی و غیر بومی بودن انجام 
می گیرد.          توجه 2: داوطلبان گرامی می توانند جهت مشاوره و ثبت نام به دانشگاه جامع علمی کاربردی کازرون به آدرس زیر مراجعه و یا با 

شماره های مربوطه تماس حاصل نمایند.

 آدرس : کازرون – خیابان حضرتی – کوچه 24 ولیعصر )جنب مدرسه بازیار( / شماره تماس:
09336871392-09336871399-07142219006-10

روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کازرون

0۲6۲45

اصالحیه آگهی مناقصه 96-22 
 شهرداری صدرا در نظر دارد با استناد به مجوز شورای محترم اسالمی شهر صدرا به شماره 96/5/1642 مورخ 96/11/10 اجرای 
عملیات دیوار سنگی )مالون( بلوار جانبازان شهر صدرا را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت های واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم 
جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ 96/12/2 به آدرس : شهر صدرا ، بلوار پاسداران ، ساختمان شماره ۲، امور قراردادها 

شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن ۰۷۱۳۶۴3۱۳۱۱ آماده پاسخگوئی می باشد.
1-مبلغ برآورد اولیه 20/170/801/469 ریال

به شماره 100/1831 مورخ 95/2/15  بین شهرداری صدرا و شرکت عمران صدرا  ما  نامه فی  تفاهم  از محل  اعتبار  تامین   -2
می باشد.

۳- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/010/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا 
فیش واریزی نقدی به حساب جاری 0۱۰۷۲۵۷۴۴۷۰۰۸ بانک ملی شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا باشد.

۴- واریز مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به حساب 0۱۰۷۲۵۷۵۱۳۰۰۴ نزد بانک ملی جهت خرید اوراق مناقصه 
۵- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده خواهد شد.

۶- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۷- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۸- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
۹- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

۱۰- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری 96/12/8 می باشد.
۱۱- بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ 96/12/9 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.

روابط عمومی شهرداری صدرا ۲6۲44

4  نوآورى جذاب روزنامه طلوع 
که در سطح کشور یا جنوب کشور و یا استان فارس

 براى اولین بار و بى نظیر است

3. رنگى بودن تمام صفحـات1. نمایش فیلم + مطلب

4.  اینفوگرافیک  در برخى شماره ها2. خبـر + تحلیل خبر

استاندار فارس:

راضی به وضعیت 
موجود نیستم 

 باید تالش ها 
در توسعه استان بیشتر شود
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