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درگیری مرگبار  2برادر در شهرک فیروزآباد تهران
ایســنا :معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری پسر جوانی
که پس از قتل برادرش پا به فرار گذاشــته بود،
خبر داد.
ســرهنگ علی ولیپورگــودرزی در اینباره
گفت :شــامگاه چهارشــنبه  19دی ماه ســال
جــاری مامــوران کالنتــری  173امینآباد در
جریــان درگیری  2برادر در شــهرک فیروزآباد
قرار گرفتند.
وی افــزود :مأمــوران با حضــور در محل
درگیری مشــاهده کردند که یکی از برادرها از
ناحیه شــکم هدف ضربه جسم نوک تیزی قرار
گرفته و خیلی زود این جوان از سوی امدادگران
اورژانس به بیمارستان فیروزآباد منتقل شد.
معاون مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی
تهران بزرگ ادامه داد :تحقیقات ابتدایی نشــان
از آن داشت که برادر جوان پس از زخمی   کردن
برادرش از صحنه متواری شده است.
گودرزی گفت :تجســسهای میدانی ادامه
داشــت تا اینکه صبح روز پنجشــنبه مسئوالن
بیمارســتان در تماس با مامــوران کالنتری از

و پس از هماهنگی با مقام قضایی این جوان در
مخفیگاهش دستگیر شد.
معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس آگاهی
تهران با اعالم ایــن خبر گفت :متهم در همان
تحقیقات ابتدایی به قتل برادرش اعتراف کرده
و تجســسها برای بررسیهای بیشتر و انگیزه
این قتل خانوادگی ادامه دارد.

مرگ پســر جوان خبر دادند .با جنایی شــدن
این پرونــده تیمی   از مأمــوران اداره  10پلیس
آگاهی تهران برای دستگیری عامل این جنایت
برادرکشی وارد عمل شدند.
وی اظهارکــرد :ردیابیهای پلیســی ادامه
داشــت تا اینکه ظهر روز پنجشنبه ،کارآگاهان
موفق به شناســایی مخفیگاه قاتل فراری شدند

سارق پشــت فرمان آن نشسته بود ،با استواریکم
اسدا ...خزایی برخورد کرده و مامور وظیفه شناس
ما به شدت دچار مصدومیت شد.

ســرپناه با اشاره به انتقال مامور پلیس به مرکز
درمانی ،گفت :بعد از گذشت سه روز از این حادثه،
حوالی ســاعت چهار صبح بامداد روز پنجشــنبه
اســتوار یکم خزایی در بیمارســتان به درجه رفیع
شهادت رسید.
معاون اجتماعی فرماندهی ویژه غرب اســتان
تهــران با بیان اینکه شــهید خزایی  29ســاله و
متاهل بــود ،گفت :بــا دســتور فرماندهی ویژه
غرب اســتان تهران ،تیمی   ویژه از ماموران پلیس
غرب اســتان تهران برای شناسایی و دستگیری
عامل شــهادت این مامور پلیس تشــکیل شده و
تاکنون ســرنخهای خوبی نیز از این فرد به دست
آمده است.
وی از برگزاری مراســم تشییع پیکر این شهید
نیز خبر داد و گفت :مراسم وداع با پیکر این مامور
فداکار پلیس  9صبح روز شــنبه در مقابل ســتاد
فرماندهی ویژه غرب اســتان تهران در شــهریار
برگزار خواهد شد.

کالهبرداری در فضای مجازی با درج آگهی کمک به نیازمندان

ريیس پلیس فتا اســتان فارس از شناســایی و
دســتگیری فردی که با درج آگهی کذب در یکی
از سایتها ،از کاربران فضای مجازی تحت عنوان
کمک به نیازمندان کالهبرداری و اخاذی میکرد،
خبر داد.
ســرهنگ "حبیب اله رجبلــی" در گفت و گو
بــا خبرنگار پايــگاه خبري پليس ،گفــت :خانمی
بــا مراجعه به ايــن پليس اعالم كــرد در یکی از
سایتهای آگهی محور ،تبلیغی تحت عنوان کمک
به نیازمندان را مشــاهده و به دلیل بدهکاریهای
فراوان با شــماره ثبت شده در آگهی تماس برقرار
می کند .
وي ادامــه داد :متهم با وعده تهیه وام با ســود
کم برای شــاکی  ،او را مجاب به واریز  70میلیون
ریال به حساب خود می كند که پس از واریز وجه،
دیگر پاسخگوی تماسهای شاکی نبوده و به  دلیل

حساسیت موضوع ،پرونده در دستورکار کارشناسان
این پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ رجبلی گفت :بــا اقدامــات فنی و
تخصصی بر روی پرونده مشــخص شد که متهم
بــا شــگرد درج آگهی کمــک به نیازمنــدان در
سایتهای آگهی محور اقدام به اغفال افراد نيازمند
كرده و پــس از جلب اعتماد قربانیــان و دریافت
اطالعات مورد نیاز ،نیت هاي شــوم خود را عملی
میکرده است.
رييس پليس فتا استان فارس افزود:کارشناسان
اداره مبــارزه با جرايــم پلیس فتا بــا بکارگیری
روشهای فنــی و تخصصی ،فرد انتشــاردهنده
آگهی کذب را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی
طی یک اقدام غافلگیرانه متهم را دستگیر كردند.
ســرهنگ رجبلی ادامــه داد :طی بررســی از
تجهيزات کشف شــده از متهم مشخص شد تعداد

بســیاری از افراد در قبال کمــک ،فریب متهم را
خورده و مشاهده شد که متهم به روشهاي مختلف
و عناوین دروغین ،قربانيان خود را به دامانداخته و
اقدام به کالهبرداري از آنها مي كرده است.
این مقام انتظامی افــزود :کالهبرداران با درج
آگهیهای اغوا کننــده در فضای مجازی اقدام به
کالهبرداری مي كنند و شهروندان بايد دقت داشته
باشند که هرگز فریب اینگونه آگهیهای كذب را
نخورده و از در اختیار قرار دادن اطالعات شخصی
خود به افراد ناشناس اجتناب كنند.
سرهنگ رجبلی ضمن اعالم آمادگی این پلیس
در راستای ارائه مشــاوره حضوری به شهروندان،
گفت :شــهروندان میتوانند در صورت مواجهه با
موارد مشــکوک در فضای مجازی آن را از طریق
ســایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice. ir
گزارش دهند.

وقتی یک فرد میتواند زمین ملی  5میلیارد تومانی را باال بکشد
ایســنا :فرمانده انتظامی   اســتان از رفع تصرف
 350هــزار متر مربــع از اراضی ملــی به ارزش
 50میلیارد ریال در شهرستان بندرعباس خبر داد.
سردار عزیزاله ملکی در این خصوص گفت :در
پی دریافت خبری مبنی بر این که فردی ســود جو
اقدام به تصرف اراضی ملی در یکی از روســتاهای
تابعه بندر عباس کرده ،رسیدگی موضوع به صورت

چاپ نوبت اول97/10/15 :
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دستگيري اعضاي باند سارقان با  30فقره سرقت
در "شيراز"

فرمانده انتظامي "شــيراز" از دســتگيري باند  3نفره سارقان درون خودرو و
كشف  30فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ "دالور القاصي مهر" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :با توجه به افزايش ســرقت درون خودرو در شهرســتان شيراز ،موضوع در
دستور كار ماموران قرار گرفت.
فرمانده انتظامي "شــيراز" افزود :با انجام كار اطالعاتي گسترده و تالش چند
روزه ،ماموران انتظامي كالنتري " 26رحمت" اين شهرســتان 3 ،نفر سارق كه
اعضاي يك باند بودند را شناســايي و پس از هماهنگي قضايي در يك عمليات
ضربتي آنها را دستگير كردند.
سرهنگ "القاصي مهر" تصريح كرد :متهمان در بازجويي فني و تخصصي به
 30فقره سرقت درون خودرو اقرار و پس از تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي
و از آن طريق روانه زندان شدند.

تشکیل تیمی   ویژه برای دستگیری عامل شهادت مامور پلیس
در شهریار

ایسنا :معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی   غرب
استان تهران با تشریح جزئیات شهادت یک مامور
پلیس درحین خدمت ،از تشــکیل تیمی   ویژه برای
دستگیری عامل شهادت این مامور پلیس خبر داد.
سرهنگ مهدی ســرپناه در گفتوگو با ایسنا،
در     باره جزئیات شــهادت مامــور کالنتری زرکان
شهریار گفت :حوالی ســاعت  ۲۲شامگاه دوشنبه
گذشــته ،ماموران تیم گشــت کالنتــری زرکان
شهریار از طریق مرکز فوریت های پلیسی  110از
سرقت یک خودروی سواری در محدوده باغستان
باخبر شدند و با توجه به اینکه تعقیب و گریز میان
ماموران و خودرو ســارقان آغاز شده بود ،عوامل
گشت کالنتری زرکان که دو مامور بودند ،اقدام به
اجرای طرح مهار در محدوده میدان نماز شــهریار
کردند.
وی با بیــان اینکه در همیــن حین خودروی
مســروقه به محل رسیده و با مامور وظیفه شناس
پلیس برخورد کرد ،گفت :متاســفانه خودرویی که
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ویژه در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با جرایم
اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :پس از بررســی پرونده و انجام کار
کارشناســی ،مشخص شــد  350هزار متر مربع از
اراضــی ملی تحت تصرف در آمــده و فرد مذکور
اقدام به کاشت درخت و کشاورزی کرده است.
ایــن مقام انتظامی   با اشــاره بــه اینکه ارزش

ریالی ملک مورد تصرف از ســوی کارشناسان 50
میلیارد ریال برآورد شــده است ،اذعان کرد :متهم
پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و
طی دستور قضائی از اراضی رفع تصرف و تحویل
نماینده شاکی شد .ســردار ملکی به منظور مقابله
با این مشــکل ،همکاری همه مردم و دستگاه های
نظارتی را الزامی   دانست.

آگهی تجدید مزایده عمومی

چاپ نوبت دوم97/10/22 :

شــهرداری اردکان فارس در نظر دارد نســبت به فروش امالک خود به شــرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه
متقاضیان (شــرایط مندرج در اســناد مزایده) دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از امالک جهت دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به
شهرداری اردکان مراجعه نمایند.
مشخصات امالک مورد نظر مزایده:
چهار قطعه زمین -کاربری مسکونی -واقع در شهرک شهید قاضی جنب جاده یاسوج  -شیرازدو قطعه زمین -کاربری مسکونی  -واقع در شهرک شهدا بلوار سی ان جیچهار قطعه زمین -کارری باغ مسکونی واقع در شهرک شهدا خیابان  16مترییک قطعه زمین -کاربری مسکونی واقع در شهرک شهدا خیابان  16مترییک قطعه زمین -کاربری مسکونی بلوار  35متری پاسداران (ورودی شهر)تاریخ فروش اسناد از روز شنبه مورخ  97/10/15لغایت دوشنبه مورخ  97/11/1می باشد.تاریخ نهائی دریافت پاکت قیمت ها ارائه شده توسط متقاضی تا ساعت  14روز دوشنبه  97/11/1می باشد.تاریخ بازگشایی پاکت های ارائه شده ساعت  15روز سه شنبه مورخ  97/11/2می باشد.سپرده برندگان اول ،دوم ،سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.ارائه ســپرده به میزان  5درصد مبلغ کارشناســی پایه (ذکر شده در اســناد مزایده) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره 2411111117777772سپرده شهرداری نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت الف به شهرداری ارایه شود.
به پیشنهادات فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از مبلغ مقرر و سپرده به صورت چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در دو پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل نمایند.پاکت الف :ســپرده شرکت در مزایده پاکت ب :پیشنهاد قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شده شهرداری که به امضاء متقاضی رسیده باشد
 .به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد.
سپرده برندگان اول تا سوم در صورت حاضر نشدن جهت عقد قرارداد  7روز بعد از اعالم شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد.هزینه نشر آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.شهرداری در رد یا قبول احد یا همه پیشنهادات مختار می باشد.عبدالمطلب رهنما
سایر اطالعات و جزئیات و مشخصات فنی و مبالغ پایه کارشناسی مربوطه در اسناد مزایده مندرج می گردد.آگهی در سایت  www.ardakanfars.irقابل رؤیت می باشدشهردار اردکان

كشف بيش از  5كيلو ترياك در اتوبوس

فرمانده انتظامي "خرمبيد" از توقيف يك دســتگاه اتوبوس و دستگيري يك
قاچاقچي و كشف  5كيلو و 950گرم ترياك در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ "حميد جوكار" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان كرد:
در راستای مبارزه بي امان با قاچاقچيان ،ماموران انتظامي اين شهرستان با انجام
يك سري كارهاي اطالعاتي و پليسي از حمل و جا به جايي مقداري مواد مخدر
مطلع و موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
فرمانــده انتظامي "خرمبيد" بــا بيان اينكه مأموران ضمن برپايي ايســت و
بازرســي ،يك دستگاه اتوبوس را شناســايي و آن را توقيف كردند ،تصريح كرد:
در بازرســي از آن خودرو ،ميزان  5كيلو و  950گرم ترياك كشف شد و يك نفر
قاچاقچي نيز دستگير و تحويل مراجع قضايي شد.

دستگیری اعضای باند سارقان در "مرودشت"

فرمانده انتظامی "مرودشت" از شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان كه
در مقابل بانك ها اقدام به سرقت از شهروندان مي كردند ،خبر داد.
سرهنگ "اســماعیل زراعتیان" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
گفت :در پی وقوع چند فقره ســرقت وجه نقد از مشتریان هنگام خروج از بانک،
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وي ادامه داد :کارآگاهان پلیس با بکارگیری یک سری اقدامات فنی و پلیسی
و تعقیب و مراقبت های مداوم ،سرکرده این باند سارقان به همراه  3نفر همدست
وی را شناســایی و با هماهنگی مراجع قضایی آنهــا را در یک عملیات ضربتی
دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.
وی افزود :متهمان در بازجویی های فنی و پلیســی به  12فقره ســرقت در
شهرستان مرودشت به ارزش  700میلیون ریال اعتراف کردند.
رئیس پلیس شهرســتان مرودشت تصریح کرد :سارقان در اطراف بانک های
شــلوغ کمین و در فرصت مناســب ســوژه های خود را هنگام خــروج از بانک
شناســایی و به تعقیب سوژه می پرداختند ،متهمان در يك موقعيت مناسب و در
اسرع وقت با بازکردن درب خودرو اقدام به سرقت وجه نقد داخل آن می کردند.
ســرهنگ زراعتيان در پایان به شهروندان توصیه کرد :هنگام خروج از بانک
مراقب اطراف خود به ویژه افراد مشــکوک و خودرو و موتورسیکلت هایی که به
تعقیب آنها می پردازند ،باشند.

کالهبرداری میلیاردی با جعل سند

ایســنا :مأموران پلیس آگاهی پایتخت باندی را که با جعل اسناد
ملکی و اوراق هویتی اقدام به کالهبــرداری میلیاردی کرده بودند،
منهدم کردند.
کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت از مدتی قبل ،از فعالیت مجرمانه
اعضای یک باند در جعل اســناد ملکی باخبر شــده و رســیدگی به
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
با انجام تحقیقات مشخص شد اعضای این باند با همکاری یک
مشــاور امالک در یکی از مناطق غربی تهران اقدام به جعل اســناد
ملکــی و برخی از اوراق هویتی کرده و از این طریق اقدام به فروش
امالک ،بدون اطالع مالکان آنها کردهاند که با ســرنخهای به دست
آمده اقدامات مأموران برای دســتگیری متهمان آغاز شد و ماموران
موفق شــدند سرکرده اصلی این باند را حین خروج از کشور در نقطه
صفر مرزی دستگیر کنند.
همچنیــن در ادامه اقدامات مأمــوران ،دیگر اعضای این باند نیز
شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی دســتگیر شدند که در
جریان تحقیقات از آنان مشخص شد که این افراد با جعل این اسناد
قریب به  10میلیارد تومان کالهبرداری کردهاند.
متهمان پس از تشــکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم
به دادسرا معرفی شدند.
پلیس در همین رابطه به شهروندان توصیه کرد که هنگام خرید و
فروش و معامالت ملکی حتما کد رهگیری خود را دریافت کنند ،چرا
که دریافت کد رهگیری نشانه اصالت معامله است .همچنین با توجه
به اینکه مشاوران امالک باید زیرنظر اتحادیه خود فعالیت کنند ،الزم
است که حتما قبل از هرگونه معامله بررسی شود که آیا دفتر مشاور
امالک مجوز اتحادیه را دارد یا خیر.

فرمانده انتظامی شهرستان "فسا" گفت :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با هدف
توسعه احساس امنيت در شهرستان فسا با دستگیری  23خرده فروش مواد مخدر
به مرحله اجرا در آمد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ "فرج رستمی" با اعالم اين
خبر گفت:در راستای اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعي ،ماموران پليس مبارزه
با مواد مخدر این شهرســتان با همکاری دیگر یگان های انتظامی ،نقاط آلوده را
شناسایی و با حکم قضایی وارد عمل شدند.
وي افــزود :طی چند عملیات جداگانه ،مامــوران انتظامی  4کیلو و  165گرم
انــواع مواد مخــدر و  485عدد قرص غیر مجاز کشــف و  23خرده فروش مواد
مخدر را دستگیر کردند.
سرهنگ رستمی با اشاره به کشف  2هزار و  200قوطی نوشیدنی و دو دستگاه
موتورســیکلت قاچاق در حیــن اجرای اين طرح ،افزود 3 :متهــم در این رابطه
دستگير و با پرونده تشكيل شده تحویل مرجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی فســا بــا بیان اینکه تعداد  105خودرو و  69موتورســیکلت
متخلف و هنجارشــکن نیز در این راســتا توقیف شده است ،از مشاركت عمومي
شهروندان در تامين امنيت و برقراري نظم اجتماعي قدرداني كرد.

كشف كاالي قاچاق در "الرستان"

فرمانده انتظامي "الرســتان" از توقيف  2دســتگاه اتوبوس و کشف کاالي
قاچاق به ارزش  900ميليون ريال در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ "داوود امجدي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پلیس ،گفت:
در راســتاي مبارزه با قاچاق و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي ملي ،ماموران
انتظامی این شهرســتان هنگام کنترل محورهای اصلی ،به  2دســتگاه اتوبوس
حامل بار قاچاق مظنون و آنها را متوقف كردند.
فرمانده انتظامي "الرســتان" افزود :در بازرســي از اين خودروها 900 ،ثوب
پوشــاك 316 ،دستگاه ميكروفن ،بي ســيم و توپ اسباب بازي الكترونيكي2 ،
دستگاه ماشين لبايشويي و تلوزيون و  2حلقه الستيك قاچاق کشف كردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش کاالهاي مکشوفه برابر نظر كارشناسان،
 900ميليون ريال برآورد شده است ،گفت :در این رابطه  2دستگاه خودرو توقيف
و  2قاچاقچی دستگیر و تحویل مقام قضايی شدند.
ســرهنگ "امجدي" ضمــن قدردانی از همــكاري خوب مــردم با پليس،
از شــهروندان خواســت در صورت آگاهــی از هرگونه فعالیــت قاچاقچیان با
تمــاس بموقع با مركــز ،110پلیس را در مقابله جدی بــا قاچاقچیان کاال و ارز
یاری كنند.

مسمومیت  130نفر در یک حسینیه در شهرکرد

ایســنا :مســئول روابط عمومی   اورژانس  115چهارمحــال و بختیاری از
مســمومیت  130نفر با گاز  Coدر حســینیه هارونی شــهرکرد در عصر روز
گذشته خبر داد.
محسن ابراهیمی   با اعالم این خبر ،اظهار کرد :این حادثه ساعت  16:30روز
گذشته در قسمت خواهران حسینیه هارونی اتفاق افتاد که  130نفر مسموم شدند.
وی افزود 117 :نفر از این افراد توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی درمان
ســرپایی شده و  13نفر نیز پس از انجام اقدامات درمانی مناسب به بیمارستان
آیتا ...کاشــانی شهرکرد منتقل شــدند .ابراهیمی   خاطرنشان کرد :یک نفر از
مصدومان نیز در بیمارستان بستری شد.
آگهی فراخوان شرکت در مزایده

تعداد دو دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1382
تعداد سه دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1382
اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس در نظر دارد خودروهای خود را به شــرح
مذکور و با جزییات مندرج در اســناد مزایده ،با بهرهگیری از ســامانه تدارکات
الکترونیکــی دولت (ســتاد) و با شــماره مزایــده ( )100970310500001به صورت
الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت :ساعت  8صبح  97/10/20لغایت  19مورخ 97/11/1
تاریخ بازدید :از تاریخ  97/10/20لغایت  97/11/1و از ساعت  14الی  17میباشد.
مهلت دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت :از ساعت  8صبح  97/10/20لغایت
ســاعت  19مورخ  97/11/1فقط به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت (ستاد)
زمان بازگشایی :مورخ  97/11/3رأس ساعت  10صبح
زمان اعالم به برنده :مورخ  97/11/4رأس ساعت  12صبح
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگزاری مزایده صرف ًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد
و کلیه مراحل فرایند مزایده و دریافت اســناد (در صورت وجود -پرداخت هزینه
مربوطه) ،پرداخت ســپرده تضمین شــرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت،
بازگشــایی ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده در بســتر ســامانه و از این طریق
امکانپذیر میباشد.
 -2پیشــنهاد میگردد قبل از ارایه پیشنهاد قیمت از اقالم موضوع مزایده بازدید
به عمل آورید.
 -3عالقمندان به شــرکت در مزایده میبایست جهت ثبتنام و دریافت گواهی
الکترونیکی (توکن) با شــماره  021 -41934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس
حاصل نمایند:
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ()www.setadiran.ir
بخش "ثبتنام /پروفایل مزایدهگر" موجود است.
نوبت اول آگهی :مورخ 97/10/20
نوبت دوم آگهی :مورخ 97/10/22
تلفنهای تماس این اداره کل09174807216 -07132222239 :
شناسه آگهی344304 :
 /20162م الف

آگهی مناقصه نوبت دوم

نوبت اول چاپ97/10/17 :

دستگيري  23خرده فروش مواد مخدر در "فسا"

نوبت دوم چاپ97/10/22 :

شهرداری ارسنجان در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره  640مورخ 97/10/01
شورای اسالمی شهر ارســنجان و آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها امورات
زیر را از طریق مناقصه به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
واگذاری امور خدمات شهری از جمله عملیات حفظ ،نگهداری و توسعه فضای سبز،
نظافت معابر سطح شــهر ،جمع آوری و حمل بهداشتی زباله ،انجام امور شهری و
شهرداری ،ارائه خدمات آتش نشانی ،انجام امور جایگاه  CNGو کارخانه و معدن
شن و ماسه.
شرایط:
-1ارائه تأییدیه صالحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت در مناقصه و عقد
قرارداد و بکارگیری نیروی انسانی
-2اقرار به عدم مشــمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان
مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری
-3برنده مناقصه ملزم به ایجاد دفتر در شهر ارسنجان می باشد.
-4میزان ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ  840/000/000ریال خواهد بود
که شــرکت کننده می بایست به حســاب سپرده شهرداری ارســنجان به شماره
 0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان واریز و یا به صورت ضمانت نامه
بانکی به همراه دیگر مدارک تسلیم نمایند .با توجه به صراحت قانون گذار درخصوص
تعیین سپرده به صورت وجه نقد ،اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی ،دریافت چک و
سفته به عنوان ضمانت نامه جایگاه قانونی ندارد.
-5متقاضیان می بایست اسناد و مدارک مناقصه را تکمیل و به همراه اسناد شرکت
شامل اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت ،آگهی تأسیس و تجدید کاری را در پاکت

معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس

(ب) فیش بانکی و یا ضمانت نامه بانکی سپرده شرکت در مناقصه را در پاکت (الف)
و مبلغ پیشنهادی را در پاکت (ج) تحویل نمایند.
-6متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد شرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشتر
به واحد مالی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن  07143522134تماس حاصل
نمایند.
-7بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص و معین و بدون ابهام باشد و کلیه
پاکت ها الک و مهر شــده حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/11/2
به انضمام مدارک مربوطه که به تأیید (امضا و مهر) شرکت متقاضی رسیده به امور
مالی تحویل و تسلیم شود.
-8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد درج شده است.
-9سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-10به پیشــنهادهای مبهم ،مشروط و مخدوش و خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-11تصمیم گیری به عهده کمیســیون است و شــهرداری در رد یا قبول هر یک از
پیشنهادها مختار است.
-12هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
-13متقاضیان صالحیت دار ،در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند پس از
واریز مبلغ  500/000ریال به حساب  0104543134007این شهرداری نزد بانک
ملی ،برای دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.
-14بازگشایی پاکت ها رأس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  97/11/3انجام
می پذیرد.

مجید ابراهیمی
شهردار ارسنجان

