بسمه تعالی

آگهی مزایده حضوری(حراج) شماره ص  2193 /00/03/مورخ 1400/03/11

شهرداری جهرم در اجرای ردیف 5صورتجلسه شماره  3مورخ 1400/02/07
شورای محترم اسالمی شهر جهرم در نظر دارد تعداد  12بیلبوورد تبلیاواتی
سطح شهر و  4بیلبورد منصوب به پل هوایی خیابان نخلستان به صورت اجواره
بهاء  ،به مدت یک سال با قیمت پایه اجاره به مبلو ماهیانوه 450/000/000
ریال از طریق مزایده حضوری(حراج) به بخش خصوصوی واجود شورای و
دارای مجوز کانون های تبلیااتی واگذار نماید.
تاريخ تشكيل لسهك حضكور مكورخ  1400/04/02سكات

 13بعك ز هرك و محك

تشيل لسه کملهلون سكاتممان شكر رزر لرك و وزدك رر ركار رزه رقكا م ك
زبم ز تلابكان ييك

ز ك کاشكا

مك باشك  0شكر رزر رر رر يكا دلكوک يك

پلشنرارها مجا و مخمار مللاش  0مم اضلان م بايه
سپ ره ش ک

بكا رر رسك

رر مززي ه رر لسه حضكور رزشكم باشكن

رر مززيك ه 270

ام با ي معمل رر ولك شكر رزر لرك و يكا وزريكز

ول ب حهاب  0106437212008كزر با ك
مززي ه ب تر ه ب

رزشكمص زفك قكل

بك زقك زر کك قادك سكپ ره

باشن حق حضور رر لسه رزره خوزه شك  0ملسك سكپ ره شك ک
ملسلون رياک ک ب فورت ضما

يكا کسلك

ه مززي ه مللاش

ب

مسك شكعل لرك و مك باشك

هزينك

گان زوک تا سكوو رر فكورت کك حاضك بك

ز ع ار د زررزر شو سپ ره ي ان ب ت تلب ب ف شر رزر ضكل ملرك رر 0مم اضكلان
ملموز نككك لرككك

زیككك

بلشكككم بككك سكككاي
ررياق

 www.jahrom.irو يكككا بكككا شكككماره
زورزق مززيك ه و سكاي زی تكات کك رر

تسفص071 -54234770تما

و لر

زسنار مززي ه من رج م باش

ب شر رزر لرك و وزدك رر تلابكان ييك

ز ك کاشكا

م زلع ماين 0

علیرضا نظری جهرمی – شهردار جهرم
نوبت چاپ اول 1400/03/13
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