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معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی
خبر داد:

روزنامه

روزنامه

www.tolounews.com

         پنجشنبه  23اسفند 1397

 7رجب 1440

توچهارم
سال بیس 

 14مارس 2019

شماره 2478

پزشکی شیراز:

استفاده از ظروف یکبارمصرف
پالستیکی در اغذیهفروشیهای فارس
ممنوع شد
2

آدرس سایتwww.tolounews.com :

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

هشداری درخصوص تغییر جایگاه
زن و شوهر

موافقت دولت با اصالحات
و تغییرات تقسیماتی در  ۱۲استان
کشور
4

مدیر گروه سالمت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم

2

بها  2500تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

همراه با نمایش فیلم

2

نصب نشانی مراکز درمانی
در ورودی شهرها برای
نوروز ۹۸

2

استاندار فارس:

خود تحریمی بخشی
از مشکالت اقتصادی
کشور است
استاندار فارس گفت :بخشی از مشکالت اقتصادی کشور به دلیل خود تحریمیها است
که امیدوارم با برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شاهد
رفع مشکالت باشیم...

2

همراه با تحلیل خبر

استاندار خوزستان:

شهرستان

بسیاری از تأسیسات
در خوزستان بدون رعایت
پدافند غیرعامل است

چرا باید بیدلیل لبخند
بزنید؟
آگهی مزایده عمومی

3

3

 2نیروگاه خورشیدی
در خورموج بوشهر
به بهرهبرداری رسید
فروش مجتمع مسکونی سه واحدی

شماره 897022

شرکت برق منطقه ای فارس در نظر دارد فروش اقالم مازاد و اسقاط موجود در نیروگاه المرد را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد  100971046000023و شماره مرجع فوق الذکر از طریق مزایده عمومی برگزار
نماید .کلیه مراحل فرآیند مزایده از دریافت اسناد مزایده ،ارائه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکتها از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد  .الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه
 ،مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند  .به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود،
ترتیب اثر داده نخواهد شد .سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد:
 -۱مبلغ فروش اسناد :پانصد هزار ریال ( ۵۰۰٫۰۰۰ریال) به شماره حساب  IR390100004001115604025152نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران به شناسه واریز357115658222000832297525680510
 -۲تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه :از ساعت  ۱۰صبح روز شنبه مورخ  1397/12/25خواهد بود.
 -۳مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه :تا ساعت  ۱۶روز سه شنبه مورخ  1397/12/28می باشد.
 -۴مهلت ارسال پیشنهادها :تا ساعت  ۱۴روز دوشنبه مورخ  1398/01/26می باشد.
 -۵تاریخ گشایش پیشنهادها :ساعت  14روز سه شنبه مورخ  1398/01/27خواهد بود.
 -۶نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای «الف» و «ج» :شیراز  -خیابان زند  -نبش خیابان فلسطین  -شرکت برق منطقه ای فارس  -دبیرخانه
مرکزی (تذکر مهم  :ارسال یک نسخه از پاکات «الف» و «ج» بصورت فیزیکی الزامی است).
 -۷پس از خرید اسناد و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده ،پیشنهاد دهندگان می توانند از تاریخ  1398/01/18لغایت  1398/01/19بمدت دو
روز از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۳از کاالی مربوطه بازدید نمایند .ضمنًا مراجعه به شرکت برق منطقه ای فارس ،ارائه اصل فیش واریزی خرید اسناد
و اخذ معرفی نامه از کارشناس مزایده الزامی می باشد.
 - ۸نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :فقط بصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد (فیش واریزی در وجه شرکت برق منطقه ای فارس) و به
مبلغ  1/500/000/000ریال می باشد  .به پیشنهادهای فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر
آن ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره حساب  IR580100004001115606376769تمرکز وجوه سپرده جهت واریز مبلغ ودیعه شرکت در مزایده
 -۹پرداخت کسورات قانونی و هر گونه هزینه ای که به مزایده تعلق گیرد بعهده برنده خواهد بود( .نظیر دستمزد کارشناسی ٪۹ ،مالیات
بر ارزش افزوده و غیره)
 -۱۰سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و همچنین مزایده گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 ۰۷۱-۳۲۱۴۲۶۸۶تماس حاصل نمایند .ضمنًا حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد میباشد.
29919
شناسه414502 :
		
/22591م الف

سه دستگاه آپارتمان  ۷سال ساخت در سه طبقه ،هرکدام  ۱۳۰مترمربع
(سهخوابه) شرقی -غربی ،پرنور و آفتابگیر ،شیک و خوشنقشه،
مجهز به تاسیسات و ملزومات بهروز ساختمانی ،دارای انبار و
پارکینگ ،در محیطی امن و آرام و پرامکاناتترین نقطه شهر ،یکجا
به فروش میرسد( .قابل تعویض با خانه ویالیی دوطبقه در محدوده
مرکزی شهر)
)۱۴
(کوچه
نادر
متری
۱۰
نادر،
خیابان
م29923

تلفن تماس ۸ :تا  ۹شب ۰۹۲۱۵۷۵۶۲۳۱

حوادث

خانوادهها در چهارشنبه آخر سال
مراقب باشند

7

خطرات مواد محترقه دستساز

تهدید تماشاچیهای آتشبازی

پسر عزیزمان

عرفان جان

موفقیت روزافزونت را
تبریک میگوییم و از زحمات
اولیای دبستان خوانساری 1
قدردانی میکنیم.

پدر و مادرت

29922م

29920
29813

شرکت تیام رایان کیش ارائه دهنده خدمات
اینترنت وایرلس،پشتیبانی شبکه،نصب و
راهاندازی دوربینهای مدار بسته

شرکت برق منطقه ای فارس

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم
ماشین فروشی شما
فیلم
ِ
فیلم منزل شما
روش نوین مطبوعاتی
فیلم جشن تولد خود ،فرزندان و نوه هایتان
ما را به دیگران نیز یادآور شوید.
و فیلم انواع آگهی های خود را
به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع
کنار متن ارسالی تان
تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
به نمایش بگذاریم.

42229246

32344772-3-4

آدرس سایتwww.tiyam.ir:

آدرس:خیابان فلسطین ،کوچه  ،6ساختمان
یاقوت ،طبقه پنجم ،پالک 10
تلفن071-36904:
آگهی تاسیس و مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارگری رانندگان اتوبوس و مینی بوس و سواری بین شهری
شهرستان کازرون

به استناد ماده  ۱۳۱قانون کار و آیین نامه مصوب  71/10/6هیئت وزیران ،انجمن با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد .لذا از کلیه رانندگان شاغل در صنف
مزبور تقاضا میگردد در صورت تمایل به عضویت ،از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  ۱۰روز درخواست کتبی خود را با ارائه مدارک شامل :تصویر شناسنامه-
تصویر کارت ملی  -یک قطعه عکس  -فرم تعهد نامه کیفری  -تصویر کارت هوشمند به واحد تشکالت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کازرون یا به نشانی
کازرون خیابان قدس جنوبی کوچه  ۱۵دفتر شرکت عرفان گستر کازورن ارسال نمایند .ضمنا اولین مجمع عمومی انجمن در شرف تاسیس مذکور ،روز یکشنبه
مورخ  98/1/18ساعت  15/30در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان کازرون برگزار می گردد.
دستور جلسه :
 -۳انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن
 -۲انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
 -١تصویب اساسنامه
هیئت موسس -۱ :کاظم گلستان پور  -۲مهدی گلستان پور  -۳کاظم جوکار
7/1944
نماینده هیئت موسس :کاظم گلستان پور ۰۹۱۷۱۲۱۱۰۱۸

