 4ﻧﻮآورى ﺟﺬاب روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﻮع

با اسماعیل آذر؛ پژوهشگر حوزه
آیینهای ایرانی و باستانی؛

ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ
 .1ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ  +ﻣﻄﻠﺐ
 .2ﺧﺒـﺮ  +ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺒﺮ

کجای تاریخ گفته
چهارشنبه آخر سال
مردمآزاری کنیم؟

 .3رﻧﮕﻰ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤـﺎت
 .4اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﺑﺮﺧﻰ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ
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نبود پزشک متخصص
در تعطیالت نوروزی
لطف ًا در تعطیالت بیمار
نشوید!
۲

استاد ادبیات دانشگاه شیراز:

جهان منتظر
شنیدن پیامهای
حماسی ایران است
۲

از  ۲۴اسفندماه جاری تا ۱۵
فروردینماه  ۹۷انجام میشود؛

اجرای طرح نوروزی
امدادونجات در فارس
۲

بها  1000تومان

روزنامه

2۸

منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهکیلویه و بویراحمد/هرمزگان )

اولین و تنها روزنامه تمام رنگی استان فارس

نمایش فیلم

معاون تعاون اجتماعی وزیر بهداشت:

 12درصد مردان
و  16درصد زنان
ایرانی افسرده هستند
در ایران ساالنه حدود  333هزار نفر در
تصادفهای جادهای و حوادث ترافیکی
دچار مصدومیت میشوند و حدود
پنج هزار تخت بیمارستانی به حوادث
ترافیکی اختصاص مییابد
2۲

استانها

پیشنهادی جهت برون رفت شهرستان
کازرون از اعتراضات اخیر؛

وزیر محترم کشور!
قائمیه را به شهرستان
ممسنی الحاق کنید
۵

ورزشی

حوادث

نفت و گاز گچساران
نائب قهرمان لیگ
دسته یک والیبال
نشسته شد

تخریب  700حلقه چاه
غیرمجاز کشاورزی
در شهرستان مرودشت

7

7

آگهی تجدید مناقصه آسفالت شهرداری کازرون

۶/2215

به کانال تلگرام روزنامه طلوع
بپـیوندید@tolounews :
شماره تلگرام0۹304541217 :

026470

شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به پروژه اجرای آسفالت گرم به
ضخامت  5سانتیمتر با احتساب قیر ام سی در منطقه شهرک پردیس کازرون به متراژ حدود  15000متر مربع طبق
مشخصات فنی با شرایط زیر از طریق مناقصه (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) اقدام نماید .لذا از شرکتها و
پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخه 96/12/23
به سامانه مذکور مراجعه و حداقل قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مناقصه حداکثرتا پایان وقت اداری
 97/1/14در سامانه ارایه نمایند.
 -1مبلغ برآورد قرارداد آسفالت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده  3/312/000/000ریال به صورت پیمانی
می باشد.
 -2مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  166/000/000ریال می باشد.
 -3اعتبار پروژه از محل اعتبارات دولتی و نحوه پرداخت به صورت اسناد خزانه یکساله ( 610/000/000
ریال) و اسناد خزانه دو ساله (  2/702/000/000ریال) می باشد.
 -5ارائه سپرده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل
 -4مدت زمان انجام کار  3ماه می باشد.
سه ماه از تاریخ صدور قابل قبول میباشد.
 -6چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
 -7سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه در شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 -9هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد -10 .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده شهرداری
و سایت  www.kazeroon.irموجود است.
علی بـاقری ،شهردار كازرون

روزنامـه طلوع آگهی
و مشـترک میپـذیرد
- 32344772
4229246

از ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﻮع
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ :
www.tolounews.com
026469

26441

