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اعضای هیئت رئیسه کاراته 
فارس معرفی شدند

در جلسه ای که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان فارس 
برگزار شد اعضای هیئت رئیسه هیئت کاراته معرفی شدند...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس:

 3 روستا الگوی توسعه گلخانه 
در فارس می شوند

استفاده از محیط بانان در مراسم 
 استقبال از مقامات کشوری 
و لشکری ممنوع اعالم شد

مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

ساماندهی وضعیت کاخ ساسانی 
در دستور کار قرار گرفت

روزنامهروزنامه

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری فارس:

ازدواج دختران به یک 
بحران تبدیل شده است

طرح تاب آوری، گامی بزرگ برای 
کاهش بحران های جامعه است

 همراه 
با نمایش فیلم
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گفت وگو با محمود عزیزی، بازیگر 
و استاد دانشگاه:

 فرهنگ و هنر 
هم به شفاف سازی نیاز 

دارد

من  لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
محترم  فرماندار  دهقان  دکتر  آقای  جناب  به ویژه  محترم؛  مسئولین  بی شائبه  زحمات  از  بدینوسیله 
محترم کازرون،  دار  باقری شهر  مهندس  آقای  ایشان، جناب  معاونین گرامی  و  شهرستان کازرون 
برق شهرستان  اداره  ریاست محترم  فیاض  مهندس  و  اسالمی شهر کازرون  اعضای محترم شورای 
آموزش  زمین های  شیرافکن،  بلوار شهید  پردیس،  آبادی شهرک  و  عمران  در جهت  کازرون که 
به عمل آورده، توفیق همگی  نهایت تقدیر و سپاسگزاری  باالده، تالش بی وقفه داشتند  و پرورش 

عزیزان را از درگاه احدیت آرزومندیم.
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 آگهی مزایده اجاره زمین در پارک رفیع جهت نصب وسیله بازی 
بادی- حبابی 

شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 544 مورخ 97/4/19 شورای اسالمی شهر کازرون و آئین 
نامه مالی شهرداریها  نسبت به واگذاری استیجاری حدود 800 متر مربع زمین در پارک رفیع جهت    راه اندازی 
وسیله بازی بادی- حبابی و یک اتاق از ساختمان در ضلع جنوبی پارک بعنوان رختکن از طریق مزایده عمومی 
اقدام نماید .لذا ازکلیه عالقمندان دعوت بعمل می آید ازتاریخ نشر نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد مزایده 
به امورقراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثرتا ده روز پس از نشر 

آخرین آگهی در پاكت سر بسته به واحد حراست شهرداری اعالم نمایند. 
1-  قیمت کارشناسی پایه 6/000/000 ریال می باشد. 

2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 30/000/000 ریال می باشد. 
2- ارائه سپرده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ، چک تضمینی و یا 
واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون نزد بانک ملی قابل قبول   می باشد.
3- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده در شهرداری ضبط خواهد شد.
5- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

6- هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
7- سایر جزئیات در اسناد مزایده شهرداری موجود است. 

نوبت اول: 97/4/26
نوبت دوم: 97/5/2

عضو شورای اسالمی شهر شیراز:

شهردار شیراز گزارش 
 اقدامات در مورد 

مبارزه با فساد در این 
مجموعه را ارائه کند

 نیروهای ناکارآمد شهرداری 
به سرمایه های شهری آسیب می زنند

7/665

27273

اسداله سی سختی، مدیرعامل شرکت برق رسانی 264 کازرون

علی باقری، شهردار کازرون

عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت: به کارگیری نیروهای بی تجربه و ناکارآمد در پست های مدیریتی، 
سبب آسیب رساندن به سرمایه های شهری و شهرداری می شود...

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  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 با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         42229246 

 روش نوین مطبوعاتی
 ما را به دیگران نیز یادآور شوید.


