 4ﻧﻮآورى ﺟﺬاب روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﻮع

ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ
 .1ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ  +ﻣﻄﻠﺐ

تلویزیون درباره آداب ماه رمضان:

 .3رﻧﮕﻰ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤـﺎت

توچهارم
سال بیس 

 29شعبان  16 1439مه 2018

شماره 2237

بها  1000تومان

حواسمان به دوربین
خدا باشد

روزنامه

روزنامه

 .4اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﺑﺮﺧﻰ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ

 .2ﺧﺒـﺮ  +ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺒﺮ
چهارشنبه  26اردیبهشت 1397

حسن سلطانی ،مجری قدیمی

منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهکیلویه و بویراحمد/هرمزگان )
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اولین و تنها روزنامه تمام رنگی استان فارس

همراه
با نمایش فیلم

استاندار فارس:

جذب  2میلیارد دالر
سرمایهگذاری خارجی
را دنبال میکنیم

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان فارس:

بسته شدن  50پرونده قتل
غیر عمد نتیجه اجرای عدالت
ترمیمی است

استاندار فارس با اشاره رتبه نخست این استان در جذب سرمایهگذاری
خارجی در کشور در سال  96گفت :بنا داریم که رقم یک میلیارد و
هشت میلیون دالری سال گذشته را امسال به  2میلیارد دالر برسانیم.

2

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بابیان اینکه
عدالت ترمیمی اگرچه بهظاهر غربی است؛ اما ریشه در دین اسالم و فرهنگ ما
دارد ،گفت :در سال  96تعداد  42110فقره پرونده را به صلح و سازش خاتمه
یافته که از این تعداد  50فقره پرونده قتل غیر عمد بوده و این از نتایج اجرای
عدالت ترمیمی دستگاه قضایی استان است.

4

استانها و شهرستانها

همراه با تحلیل خبر

افزایش زیرساختهای شهری موجب رونق
اقتصادی میشود

کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند که زیرساختهای شهری به میزان زیادی
در پیشرفت اقتصاد مؤثر هستند.

2

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛

پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق
بازنشستگان حداقل بگیر  ۳۱اردیبهشتماه
افزایش حقوق بازنشستگانی که حداقل حقوق دریافت میکنند۱۹ ،
و نیم درصد و افزایش حقوق سایر سطوح  ۱۳درصد است.

آگهی مناقصه عمومی

2

الف – شرح مناقصه :مناقصه گذار :دهیاری روستای زرین آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون
موضوع مناقصه :زیرسازی ،آسفالت ،کانیوا کوچه های  5انقالب ،مهدکودک و ساحلی
شرح مختصر کار :اجرای عملیات کانیوا به متراژ  460متر طول ،عملیات جدول گذاری دو لبه  30متر ،عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ
 388/5مترمربع مطابق با اسناد ،مدارک و استانداردهای برگ مناقصه
جمعا به مبلغ  1/326/696/000ریال به حروف یک میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال
ب -مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :ارایه ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی معادل  %5قیمت پیشنهادی به مبلغ  67/000/000ریال
ج -زمان فروش اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی ( )97/2/25به مدت  10روز کاری
محل دریافت اسناد مناقصه :فرمانداری کازرون – ساختمان بخشداری مرکزی – مسئول امور مالی بخشداری مرکزی آقای رضازاده – شماره
تماس09397612033 :
نحوه خرید اسناد :واریز مبلغ  100/000ریال به حساب شماره  0107571593009نزد بانک ملی به نام دهیاری روستای زرین آباد
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  97/3/5به مسئول امور مالی دهیاری ها در محل بخشداری
مرکزی
تاریخ بازگشایی پاکات :حداکثر  2روز پس از پایان مهلت تحویل پیشنهادات در محل ساختمان بخشداری مرکزی
شرایط مناقصه:
الف -دارا بودن حداقل رتبه  5راهسازی از مراجع ذیصالح – دارا بودن گواهی ارزش افزوده معتبر
ب -ارایه فیش واریزی بند ج جهت تحویل اوراق مناقصه الزامی می باشد.
ج -پس از بازگشایی پاکات برنده مناقصه ملزم به ارایه ضمانت نامه بانکی به میزان  %10کل مبلغ قرارداد می باشد.
د -در صورتی که نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول می گردد.
هـ  -هزینه درج آگهی و نقشه برداری اولیه به عهده برنده مناقصه می باشد.
به پیشنهادات فاقد مهر و امضا ،مخدوش  ،فاقد رتبه معتبر و پیشنهاداتی که بعد از اتمام مدت مقرر در مناقصه ارایه گردد مطلقا ترتیب اثر داده
نخواهد شد و باطل می باشد.
ضمنا کمیسیون معامالت در رد یا تأیید پیشنهادات پیمانکاران با توجه به ماده  17برگ مناقصه اختیار کامل دارد.
نوبت دوم97/3/2 :
نوبت اول97/2/26 :
7/299

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

ماشین فروشی شما
فیلم
ِ
فیلم منزل شما
فیلم جشن تولد خود ،فرزندان و نوه هایتان
و فیلم انواع آگهی های خود را
به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع
کنار متن ارسالی تان
به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی
ما را به دیگران نیز یادآور شوید.

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :

42229246

32344772-3-4

موی سر  9دانشآموز را در فسا
با قیچی کوتاه کردند

معلم یک دبستان شهر فسا استان فارس در اقدامی عجیب برای رفع مشکل دید
دانشآموزان آخر کالس ،موی سر  9دانشآموز ردیفهای
جلویی کالس را با قیچی کوتاه کرد.
3

حوادث

تیراندازی در عروسی
 34نفر را راهی
بیمارستان کرد
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