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 2صفحه 

 آگهی جذب نیرو 
به اطالع کلیه  کارجویان ساکن کازرون می رساند نمایندگی بیمه پاسارگاد             

واقع در کازرون خیابان باهنر روبروی بیمارستان ولی عصر)عج( طبقه هم             

کف) نمایندگی بیمه سالمت ( در نظر  دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود              

و افزایش سهم فرهنگی بیمه، تعدادی از افراد واجد شرایط را دعوت به                 

 همکاری نماید.

متقاضیان می توانند جهت اطالع و تعیین وقت مصاحبه حضوری و تکمیل              

روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره        ۰۱تا    ۰۱نمودن رزومه کاری از ساعت      

 تماس حاصل فرمایند. ۱۰۱۰۰۸۱۱۱۹۰

 مزایا  :
 برخورداری از حقوق اداره کار +بیمه تأمین اجتماعی

بستن قرارداد بعد از گذراندن دوره آزمایشی)دوره آزمایشی سه ماه بوده و             

گذراندن این دوره منجر به هیچ گونه تعهد کاری و بستن قرارداد آتی از                 

 طرف کارفرما نمی شود(

 بدون نیاز به سابقه کار و داشتن تحصیالت عالیه

 شرایط  مورد نیاز:
 تابعیت دولت جمهوری اسالمی

 نداشتن پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر

داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هرنوع معافیت قانونی در مدت            

 قرارداد نمایندگی)برای آقایان(

داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم)دارندگان مدارک باالتر در اولویت            

 میباشند(

 سال سن ۰۸داشتن حداقل 

 دارا بودن قدرت بیان و روابط عمومی قوی

توجه شود که محل کار مذکور بصورت ازاد و تحت عنوان نماینده فروش                

 بوده و در دفتر بیمه سالمت مستقر نیستند.

 خانواده محترم شهیدان داوودی
با تأسف، درگذشت مادر صبور و فداکار  شهیدان واالمقام محمدرحیم و عبدالمجید             

داوودی را تسلیت گفته و علو درجات آن فقیده سعیده و حشر با شهیدانش و صبرر             

 تعالی مسألت دارد. جمیل و اجر جزیل بازماندگان از درگاه حق

 نامه شهرسبز هفته

فارس؛ 
رکورددار 
کتابخوانی 
 کشور

 4صفحه 

 محمدمهدی اسدزاده

صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشراد اسرالمری           
فارس ضمن تبریک ایام میالد حضرت فاطمه زهررا         

)س( گفت: خوشوقتم که امروز به مردم فرارس بره               
ویژه شهروندان شهرهای صدرا و شیراز، همچنریرن         
اهالی روستاهای جایدشت فیروزآباد و کرریشرکری         
الرستان به واسطه برگزیده شدن در پرنرجرمریرن            
جشنواره پایتختی کتاب ایران و جشنواره روستاها و        

 عشایر دوستدار کتاب تبریک بگویم.

 4صفحه 

پایگاه ثابت و سیار  051استقرار 
جشن نیکوکاری در سطح 

 شهرکازرون

 رئیس کمیته امداد شهرستان کازرون 

 2صفحه 

امام خمینی )ره( استان فارس  در نظر دارد یکی      کمیته امداد 

از امالک مازاد متعلق به خود را از طریق برگززاری مزایزده            

 کتبی به فروش برساند .

توانند  برای بازدید از ملک مورد نظر و           لذا متقاضیان خرید می   

کسب  اطالعات بیشتر از نحوه  برگزاری  مزایده و اخذ  بزر           

شرایط  شرکت در مزایده و دریافت اسناد  مزایده  از  تاریز                

 01الی  8همه روزه از ساعت        00/01/10لغایت      10/01/10

بزه آدرس زیزر       کمیته امداد استان فارس     به واحد پشتیبانی  

مراجعه و یا مدارک و فرم های مربوطه را از سزایت معرفزی              

 شده اخذ نمایند.

 مالحظات :

( متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست سزررده ای بزه         0

درصد قیمت پایه مزایده ملک موردنظر خود را طزی            5میزان  

چک بانکی در وجه کمیته امدادامام خمینی )ره( استان فارس             

تهیه و تحویل واحد پشتیبانی امداد استان فارس نموده و رسید      

 دریافت نمایند.

( متقاضیان می بایست رسید سررده ماخوذه )قرمز رنز(( را             1

به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امزاا  شزده              

شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیزشنهادات          

قرار داده و  پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی  بزر                

روی آن تا یکساعت قبل از باز گشایی پاکات، داخل صزندو             

 پیشنهادات انداخته شود.

( فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیزشنهادات واصزله و           3

همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن  به هر شکل مجاز و              

 مختار است.

( پیشنهادات فاقد سررده و یا مخدوش و مبهم و مزشرو  از             1

درجه اعتبار ساقط و تکمیل رعایت مفاد فرم ها ی شزرکت در         

 مزایده که از طریق واحد پشتیبانی ارائه میگردد الزامی است.

( متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیزل فزرم             5

شرایط شرکت در مزایده را به مهر و اماا  مزسوولین ذیربزط        

 برسانند.

( حاور کلیه شرکت کننده گان یا نماینده آنزان در جلزسه              6

مزایده آزاد است و عدم حاور هر یک یا کلیه شرکت کننزده             

 گان موجب هیچ ادعائی از طرف آنان نخواهد بود 

( توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعزات منزدرج در             0

ستون توضیحات هر ملک توجه وضمن رعایت مفاد منزدرج در       

بر  شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتمًا بازدیزد            

 به عمل آورند .

( در صورت برنده نشدن در مزایده سررده متقاضی حداکثزر            8

 روز کاری عودت داده خواهد شد . 5ظرف مدت 

 

      31315601   تلفن تماس : 

 آدرس اینترنتی :
www.emdadimam.ir  

     

   01/01/10زمان برگزاری مزایده: یکشنبه        

    03ساعت 

خیابان کریم    -محل برگزاری مزایده: شیراز      

 –روبروی بیمارستان شهید فقیهی       –خان زند   

 طبقه سوم

 

 امداد فارس( 1فروش فو  العاده امالک و مستغالت )مزایده شماره 

 :* توضیحات

 باشد. های مربوطه به عهده خریدار می و هزینه زملک دارای کاربری اداری بوده لکن بر اساس استعالم از شهرداری امکان تغییر کاربری به مسکونی میسر بوده که طی مراحل اداری و اخذ مجو -1

 باشد. هرگونه طرح و حریم شهرداری به عهده و هزینه خریدار می -2

 باشد.   ساختمان موجود فاقد پایان کار بوده و در صورت نیاز به اخذ پایان کار طی مراحل اداری و هزینه آن به عهده خریدار می -3

 آدرس شماره پالک ردیف
 عرصه مساحت

 )مترمربع(

 مساحت اعیان

 )مترمربع(
 شرایط تحویل شرایط پرداخت توضیحات کاربری

 قیمت مزایده

 )ریال(

 * اداری 37/ 381/32/ بهمن22خیابان  –کازرون  2/82 1
% در زمان 37% نقد 7/

 تحویل

حساب  ماه پس از انعقاد قرارداد و تسویه/1

 کامل
2.4..24./34777 

  2صفحه 


