
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس: 

مردم به شایعات کمبود 
بنزین توجه نکنند

معاون سیاسی،  امنیتی و اجتماعی استاندار فارس به مردم این استان 
توصیه کرد که به شایعات مطرح پیرامون کمبود بنزین توجه نداشته 

باشند؛ زیرا بنزین به میزان کافی وجود دارد.

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

آگهی  مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت نصب وسایل بازی در پارک مردانی   
شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 1615 مورخ 96/10/18 شورای اسالمی شهر و با استناد به آئین نامه مالی 
شهرداریها نسبت به واگذاری استیجاری زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان در پارکهای مردانی از طریق مزایده عمومی به مدت 
سه سال اقدام نماید. لذا ازکلیه عالقه مندان دعوت بعمل می آید از تاریخ نشرآگهی 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 

شهرداری اعالم نمایند. 

1- ارائه سپرده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری 
کازرون نزد بانک ملی شعبه مرکزی کازرون قابل قبول می باشد. 

2- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده در شهرداری ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- هزینه آگهی روزنامه و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
6- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده شهرداری موجود است. 

نوبت اول: 97/3/5
نوبت دوم: 97/3/12

آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعالم قیمت، واگذاری اجاری مکان پارکینگ بیمارستان ولی عصر)عج( کازرون
بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( در نظر دارد مکان پارکینگ را به صورت اجاری از طریق آگهی فراخوان به افراد یا شرکتهای 
ذیصالح واگذار نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمانهای ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد 

استعالم، اقدام نمایند.
- توزیع اسناد استعالم: از تاریخ 97/3/6 لغایت 97/3/10 به مدت 5 روز از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی شیرازبه آدرس 

http://mkp.sums.ac.ir/gharardad
- اعاده اسناد استعالم: از تاریخ 97/3/6 لغایت ساعت 12 روز 97/3/10 به مدت 5 روز در محل بیمارستان ولی عصر)عج( کازرون

مدیریت بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( کازرون

 همراه 
با نمایش فیلم

حوادث استان ها و شهرستان ها همراه با تحلیل خبر

 سال بیست و چهارم      شماره 2245       بها 1000 تومان26  مه    2018      شنبه  5  خرداد  1397      10 رمضان 1439 
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نماینده کازرون در جمع خبرنگاران:

 من طرح تشکیل شهرستان کوه چنار 
را نداده ام

 چند سؤال از آقای رضازاده که امید است به صورت شفاف 
8و صادقانه به مردم جواب دهند

پس از 17 ماه مشخص شد
3+14 مقصر پالسکو

پخش صدای پرندگان، حربه 
شکارچیان غیرمجاز برای 
شکار پرندگان وحشی در 

چنارشاهیجان کازرون

شهردار منطقه چهار شهرداری شیراز:
محور امیرکبیر ساماندهی می شود

شهردار منطقه چهار عنوان کرد: با همکاری مشاورین دانشگاهی محور 
 امیرکبیر ساماندهی و منظر شهری آن بهبود 

می یابد.

استاندار فارس:
معماری شیراز در اجرای طرح ها احیا شود
استاندار فارس، با اشاره به پیشینه تاریخی، زیبایی و جایگاه معماری 
شیراز گفت: باید تالش شود که از چنین معماری زیبا، برجسته و 

 منحصربه فردی در اجرای طرح های عمرانی و سازه ها 
الهام گرفته و به نوعی به احیا این معماری کمک شود.

روزنامهروزنامه 5

وزیرنیرو:

9 هزار میلیارد ریال در حوزه آب بوشهر سرمایه گذاری می شود
2

 گفت وگو با مختار سائقی، بازیگر سینما
و تلویزیون:

روی پیشانی ام نوشته اند؛ 
بازیگر نقش های کوتاه

 وزیر نیرو بابیان اینکه 9 هزار میلیارد ریال اعتبار در چهار طرح حوزه آب استان بوشهر سرمایه گذاری می شود گفت: در ارتباط با شیرین کردن آب نیز نیازمند یک سری تغییرات قانون بودجه 
هستیم تا اعتبار موردنیاز آن تأمین شود.

مبلغ سپرده )ریال(  قیمت پایه اجاره ماهیانه )ریال( بوستان  وسیله بازی  ردیف 

7/200/000 4/000/000 مردانی )قطعه 1(  یک دستگاه کشتی پرنده 2

14/400/000  8/000/000 مردانی )قطعه 2( 2 دستگاه وسیله بازی  3

علـی بـاقــری - شهـردار کـازرون 026933

026934

آگهی مناقصه عمومی
الف- شرح مناقصه: مناقصه گذار: دهیاری روستای قلعه سید از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون

موضوع مناقصه: زیرسازی، آسفالت، کانیوا
شرح مختصر کار: اجرای عملیات کانیوا به متراژ 50 متر طول، عملیات مخلوط ریزی به متراژ 6/700 مترمربع، عملیات بیس ریزی، قیرپاشی و آسفالت به 
متراژ 6/700 مترمربع مطابق با اسناد، مدارک و استانداردهای برگ مناقصه. جمعا به مبلغ 1/603/900/000 ریال به حروف یک میلیارد و ششصد و سه 

میلیون و نهصد هزار ریال.
ب- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب شماره 0107571615001 نزد بانک ملی معادل5% قیمت 

پیشنهادی به مبلغ 80/000/000 ریال به حروف هشتاد میلیون ریال
ج- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری )11397/02/29(

محل دریافت اسناد مناقصه: فرمانداری کازرون- ساختمان بخشداری مرکزی- مسول امور مالی بخشداری مرکزی آقای رضازاده شماره تماس: 09397612033
نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 107571615001 نزد بانک ملی بنام دهیاری روستای قلعه سید

مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 97/03/07 به مسول امور مالی دهیاری ها در محل بخشداری مرکزی
تاریخ بازگشایی پاکات: حداکثر 2 روز پس از پایان مهلت تحویل پیشنهادات در محل ساختمان بخشداری مرکزی 

شرایط مناقصه: الف- دارا بودن حداقل رتبه 5 راهسازی از مراجع ذیصالح
دارابودن گواهی ارزش افزوده معتبر

ب- ارائه فیش واریزی بند ج جهت تحویل اوراق مناقصه الزامی می باشد.
ج- پس از بازگشایی پاکات برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 10% کل 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.
چ- هزینه درج آگهی و نقشه برداری اولیه بعهده برنده مناقصه می باشد

به پیشنهادات فاقد مهر و امضا، مخدوش فاقد رتبه معتبر و پیشنهاداتی که بعد از اتمام مدت مقرر در مناقصه ارائه گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
باطل می باشد.

ضمنا کمیسیون معامالت در رد یا تایید پیشنهادات پیمانکاران با توجه به ماده 17 برگ مناقصه اختیار کامل دارد.
نوبت دوم: 97/3/5 نوبت اول: 97/2/29   

7/314


