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ماشینهای پرنده از دیرباز بخشی از رؤیای
انسانها بودهاند ،شاید شما هم روزی در رابطه
با ماشینهای پرنده خیالبافی کرده باشید .اگر
به ماشین...
8

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

آدرس سایتwww.tolounews.com :

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

همراه با نمایش فیلم

برخی فکر میکنند کشور ارث
پدرشان است

سرپرست دانشگاه پیام نور فارس عنوان کرد؛

حرکت دانشگاه پیامنور به سمت نظام آموزشی باز
خدمات دانشگاه پیام نور به خارج از دانشگاه با عنوان
آموزشهای آزاد ارائه میشود

دستور رهبری
برای اصالح ساختار
کشور در مدت
 4ماه آینده

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
منطقه فارس خبر داد:

راهاندازی  ۱۱پروژه شرکت نفت در فارس
2

مــــــــقاله
ســــــــــر
محمدمهدی جعفریزاده

ِ
تولد «طلوع»
به بهانه سالروز

2

2

همراه با تحلیل خبر

واکنش رئیس محیطزیست
به خواسته جدید
موتورسیکلتسازان

2

الریجانی رئیس مجلس در جلسه
شورای اداری استان قم خبر داد:

2

2

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

شهرستان

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛

افتتاح بازارچه فجر
الرستان
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حوادث

بازگشت  200هکتار
زمین به وقفیت
در جهرم

تاجرانی
که قربانی ایمیلهای جعلی
شدند
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آگهي فراخوان استعالم واگذاری سرویس ،تعمیر و نگهداری تاسیسات
بیمارستان قائمیه

شبکه بهداشت و درمان کازرون در نظر دارد تاسیسات بیمارستان قائمیه را از طریق آگهی فراخوان به بخش خصوصی واگذار نمايد .از كليه
شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل ميآيد در زمانهای ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد استعالم اقدام نمايند.
 توزيع اسناد استعالم :از تاريخ  1397/11/18لغايت  1397/11/27از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز به آدرس http://mkp.sums.ac.ir/.gharardad
 اعاده اسناد استعالم :از تاريخ  1397/11/23لغايت ساعت  14:00روز  1397/11/28در محل شبکه بهداشت و درمان کازرون ،واقع در خیابان طالقانی جنب029563
دانشگاه سلمان فارسی
29459

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

آدرس سایتwww.tiyam.ir:
آدرس:خیابان فلسطین ،کوچه  ،6ساختمان یاقوت،
طبقه پنجم ،پالک 10
تلفن071-36904:

آگهی مزایده واگذاری استیجاری محل استقرار وسایل بازی در پارک آزادی

29555

شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره  ۱۵۷۹مورخ  97/10/23شورای اسالمی شهر و با استناد
به آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری استیجاری زمین در حدود  ۱۳۰۰مترمربع جهت نصب وسایل بازی
کودکان در پارک آزادی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه عالقه مندان دعوت بعمل می آید از
تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را
براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سر بسته به شهرداری اعالم نمایند.
 -1مبلغ پایه اجاره ماهیانه مزایده  29/000/000ریال می باشد.
 -2متقاضیان می بایست  55/000/000ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی
و یا چک تضمینی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره  ۰۱۰۶۸۴۲۵۸۷۰۰۴به نام شهرداری کازرون نزد
بانک ملی شعبه مرکزی کازرون ارائه نمایند.
 -3مدت قرارداد به صورت  ۳ساله بوده و تمدید قرارداد در پایان سال اول و دوم قرارداد مشروط به رضایت
شهرداری با افزایش قیمت  ۲۰درصدی اجاره ماهیانه می باشد.
 -4چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد -5 .سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده در شهرداری ضبط خواهد شد.
 -6شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است -7 .هزینه آگهی روزنامه و کارشناسی بر عهده
برنده مزایده می باشد -8 .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده شهرداری موجود است.
029458
نوبت دوم97/11/18 :
نوبت اول97/11/11 :

روابط عمومی شهرداری کازرون

