
         بسمه تعالی

  06/04/1400 مورخ 4/00/2817ص/ شمارهآگهی مزايده حضوری)حراج( تجديد  
                         

شوورای    07/02/1400موورخ   3صورتجلسه شماره  5شهرداری جهرم در اجرای ردیف

د بیلبوور  4بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و  12محترم اسالمی شهر جهرم در نظر دارد تعداد 

 سال بوا ییمو    یک منصوب به پل هوایی خیابان نخلستان  به صورت اجاره بهاء ، به مدت

ریال  از طریق مزایده حضووریححرا(  بوه    000/000/450اجاره به مبلغ ماهیانه  پایه 

 واگذار نماید.کانون های تبلیغاتی  و دارای مجوز  بخش خصوصی واجد شرایط
و محدل تشدكيل جلسده     بعد  ز  هرد    13ساعت  26/04/1400 رخمو حضوریتاريخ تشكيل جلسه 

 زبت زی خيابان آيت زله کاشداي    ساختمان شر دزری جر م  وزقع در چرار رزه دفاع مق س ، ،کميسيون

متقاضديان مد     0شر دزری در رد يا قبول يک يا کليده یيشداراد ا مزدا  و مرتدار ميباشد       0م  باش 

کت در مززي ه در جلسده حضدور دزشدته باشدا  ، بده      بايست با در دست دزشتن زصل فيش سپ ده ش 

مبلد  سدپ ده  شد کت در     0در جلسده دزده يروز د  شد     باشا  حق حضدور   فاق  سپ ده زف زدی که 

ريال که به صورت ضمايت يامه بايك  معتب  در وجه شر دزری جر م يدا وزريدز    ميليون 270مززي ه  

يزد بايک مل  شعبه جر م  م  باش  ،  زياه مززي ه  بده عرد ه    0106437212008وجه به حساب 

ب ي ه مززي ه ميباش  ،  ب ي گان زول تا سوم در صورت  که حاض  بده زيعقداد قد زردزد يشدوي  سدپ ده      

متقاضديان ميتوزياد  جردت ز دبع  بيشدت  بده سدايت         0يفع شر دزری ضبط ميگ دد آيان به ت تيب به

www.jahrom.ir  تمداس و جردت دريافدت زورزز مززيد ه و     071 -54234770و يا با شماره تلفدن

خيابدان آيدت زلده    ساي  ز بعات که در زسااد مززي ه  ما رج م  باش  ،  به شر دزری جر م وزقدع در  

 0م زجعه يمايا  کاشاي 
 

 شهردار جهرم    –علیرضا  نظری جهرمی                                                                  
 

   16/04/1400 نوبت چاپ دوم                 09/04/1400 نوبت  چاپ اول

 

 

 


