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دپوي  30هزار ليتر گازوئيل قاچاق
در"شيراز" لو رفت
فرمانده انتظامي اسـتان
از دپـو سـوخت قاچـاق
و كشـف  30هـزار ليتـر
گازوئيـل در"شـيراز"
خبـر داد.
سـردار "احمـد علـي
گـودرزي" در گفـت و گو
بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،گفـت :مأمـوران
انتظامـي كالنتـري
"37بهارسـتان" شـيراز از دپـو و نگهـداري مقاديـري سـوخت قاچاق
در يكـي از محله هـاي شـهر مطلـع و بالفاصله بـه محل اعزام شـدند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان ادامه داد :در اين راسـتا مأموران در بازرسـي
از آن مـكان موفـق شـدند  30هـزار ليتـر گازوئيـل قاچـاق كـه در یک
كارگاه متروكـه بـه طـرز ماهرانه جاسـازی شـده بود كشـف كنند.
سـردار "گـودرزي" بـا بيـان اينكـه در ايـن خصـوص  3نفـر متهـم
دسـتگير و بـراي سـير مراحـل قانونـي تحويـل مراجع قضائي شـدند،
افـزود :برخورد بـا قاچاقچيان يكـي از مهمترين وظايف و رسـالت هاي
نيـروي انتظامي اسـتان فارس اسـت كـه در ايـن زمينه كاركنـان همه
تلاش خـود را انجام خواهنـد داد.

يك كشته و  6مجروح حاصل برخورد
 4خودرو در فارس
رئيـس پليـس راه شـمالي اسـتان گفـت :بـر اثـر برخـورد  4دسـتگاه
خـودرو در محـور "خرامـه" بـه "شـيراز" ،يـك نفـر كشـته و  6نفـر
مجـروح شـدند.

سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در پـي اعالم يـك فقـره تصـادف فوتي در
محـور "خرامـه" به "شـيراز" ،بالفاصلـه مأمـوران به محل مـورد نظر
اعـزام و مشـاهده کردند  4دسـتگاه كاميـون ،پژو  ،206پيـكان و هايما
بـا يكديگـر برخـورد و راننـده سـواري هايما بـه دليـل شـدت جراحت
وارده فـوت و  6سرنشـين ديگـر اين خودرو و سـواري پيـكان مجروح
و راهي بيمارسـتان شـدند.
رئيس پليس راه شـمالي اسـتان عنوان داشـت :كارشناسـان در صحنه
حاضـر و علـت وقوع ايـن حادثـه را موكول بـه تحقيقات بعـدي اعالم
كـرده اند.

سال بیست و چهارم شماره 6570

توسـط راننـده وانت نيسـان را علـت وقوع ايـن حادثـه رانندگي اعالم
کـرده انـد ،اظهـار كـرد :راننـدگان عزيز همـواره بـا آرامـش رانندگي
كننـد تا شـاهد حـوادث دلخراش نباشـيم.

غرقشدن خواهر و برادر خردسال در استخر آب کشاورزی

فرمانـده انتظامی   بوئینزهـرا گفـت :پسـربچه  ۹سـاله
و خواهـر  ۶سـالهاش در شهرسـتان بوئینزهـرا داخـل
اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی غـرق و جـان باختند.
به گزارش ایسـنا ،سـرهنگ حسـین علیاننـژادی اعالم
کـرد :سـاعت  ۱۴:۵۹دقیقـه روز دوشـنبه در پـی اعالم
مرکـز فوریتهـای پلیـس  ۱۱۰مبنی بر مرگ مشـکوک
در بخـش «شهرسـتانک» بالفاصلـه مأمـوران پاسـگاه
شهرسـتانک بـه محل اعزام شـدند.
وی افـزود :در بررسـیهای بهعملآمـده مشـخص شـد
پسـربچه  ۹سـاله بـه همـراه خواهـر  ۶سـالهاش بـه
داخـل اسـتخر ذخیره آب سـقوط کرده و غرق شـدهاند.
فرمانـده انتظامی   بوئینزهـرا خاطرنشـان کـرد :اجسـاد کـودکان بـا هماهنگـی مقـام قضایی به پزشـکی
قانونـی شهرسـتان منتقـل شـد و موضـوع با تشـکیل پرونـده در پلیس آگاهی در دسـت بررسـی اسـت.

باند سارقان در دام پليس شيراز گرفتار
شدند

برخورد نيسان و كاميون با يك كشته
و  2مجروح در فارس
رئيس پليـس راه جنوب
اسـتان گفـت :بـر اثـر
برخـورد  2دسـتگاه
وانـت نيسـان و كاميون
در محـور "الرسـتان"
يـك نفـر كشـته و  2نفر
مجـروح شـدند.
"حمـدا...
سـرهنگ
در
هوشـمندي"
گفـت و گـو بـا خبرنگار
پايـگاه خبـري پليـس ،بيان كرد :دوشـنبه شـب خبـري مبني بـر وقوع
يك فقره حادثه رانندگي در محور "الرسـتان" ،به مأموران اعالم شـد.
رئيـس پليس راه جنوب اسـتان ادامـه داد :بالفاصله مأمـوران به همراه
ديگـر نيروهـاي امـدادي بـه محل مـورد نظر اعـزام و مشـاهده کردند
يـك دسـتگاه وانـت نيسـان با  3سرنشـين بـا يـك دسـتگاه كاميون
برخـورد كـرده كه بـر اثر آن يك نفر از سرنشـينان نيسـان در دم فوت
و  2نفـر ديگر مجـروح و به بيمارسـتان منتقل شـدند.
سـرهنگ "هوشـمندي" بـا بيـان اينكـه کارشناسـان انحـراف به چپ

تجدید آگهی مناقصه

نوبت اول97/11/24 :

Feb 20, 2018

کشف  ۶تن روغن تولید شده از ضایعات مرغ

فرمانـده انتظامي "شـيراز" از دسـتگيري اعضاي باند  3نفره سـارقان
بـا  29فقره سـرقت خبر داد.سـرهنگ "دالور القاصي مهـر" در گفت و
گـو با خبرنـگار پايـگاه خبري پليـس ،گفت :بـا توجه به وقـوع چندين
فقـره سـرقت درون خودرو در شهرسـتان "شـيراز" ،پليـس با جديت
وارد كار شـد و در مـدت كوتاهـي بـا انجام كارهـاي عملياتـي باند اين
سـارقان را شناسـايي كردند.فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "شـيراز"
بـا بيـان اينكـه پليـس شهرسـتان شـيراز پـس از تحقيقـات فنـي و
تخصصـي ،هـر  3نفـر از اعضاي ايـن باند را دسـتگير كردنـد ،تصريح
كـرد :متهمـان در بازجويي فنـي و تخصصي به  29فقره سـرقت درون
خـودرو اقـرار كردند.سـرهنگ "القاصـي مهـر" بـا اشـاره بـه اينكـه
متهمـان تحويـل مراجـع قضائـي و از آن طريـق روانـه زندان شـدند،
اظهـار داشـت :وظيفـه نيـروي انتظامـي ايجاد آرامـش و امنيـت براي
مردم اسـت اما از همشـهريان تقاضـا داريم هنگام ترك خـودرو موارد
پيشـگيري را رعايـت كننـد تا شـاهد كاهش وقوع سـرقت باشـيم.

نوبت دوم97/12/1 :

شــهرداری مبارک آباد در نظر دارد با توجه به بودجه سال  1397از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام به زیرسازی ،قیرپاشی و
آسفالت معابر به متراژ  30000مترمربع به شرح ذیل به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
 - 1محل اجرا :معابر سطح شهر طبق نقشه پیوست به اسناد مناقصه
 - 2مدت اجرا( 2 :دو) ماه
 - 3قیر  6070مورد نیاز جهت اجرای پروژه به صورت مشــارکتی و تهاتری از طرف شهرداری تأمین و به قیمت بورس اوراق بهادار
در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و از خالص صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.
 - 4محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :شهر مبارک آباد -بلوار امام خمینی (ره) -امور مالی شهرداری مبارک آباد
تلفن 071-54566012
 - 5برآورد اولیه 14/000/000/000 :ریال
 - 6تاریخ شروع فروش اسناد97/11/24 :
 - 7تاریخ نهایی دریافت اسناد مناقصه توسط متقاضی97/12/11 :
 - 8تاریخ نهایی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصهگر97/12/12 :
 - 9تاریخ بازگشایی پاکات :رأس ساعت  15روز دوشنبه مورخ 97/12/13
 - 10به مدارکی که فاقد امضا ،مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 11بودجه موردنظر از محل اعتبارات شهرداری قابل تأمین میباشد.
 - 12مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  700/000/000ریال
350026531
حســاب جاری
مرازادواریز به
مبارک آباد یا
شــهرداری
ععروجه
بانکی در
نامه
درضمانت
مناقصه:
شــرکت
تضمین
 - 13نوع
درود را از
متعلر هره
امرالک
دادی از
دارد
نظرر
استاندرفارس
امداد
کمیته
شهرداری نزد بانک کشاورزی
شده است.
مناقصه درج
مربوطه در
جزییات
سایر اطالعات و
هرساند .
اسنادفروش
کتبی هه
مزایده
هرگزاری
- 14طری
 - 15حقالدرج دو نوبت آگهی در روزنامه عصرمردم به عهده برنده مناقصه میباشد.
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فرمانـده انتظامی   آذربایجـان غربـی از کشـف  ۶تـن روغن غیربهداشـتی تهیه شـده از ضایعـات مرغ در
شهرسـتان بـوکان خبر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،سـردار خـرم نیا در جمـع خبرنـگاران گفت :برابـر اعالم شـهروندان مبنی بـر اینکه
یـک دسـتگاه خودروی تریلی با شـماره پلاک معلـوم در آدرس جاده شـاهین دژ در حـال بارگیری روغن
چربـی مـرغ از یـک کارگاه تولید روغن اسـت ،بالفاصلـه عوامـل انتظامی   در محل حاضر شـدند.
وی افـزود :پـس از بررسـی مشـخص شـد که واحـد تولیـدی مذکـور ضایعـات مـرغ را از مرغداری ها و
مغازه هـای فـروش مـرغ زنـده ،تهیه و پـس از جوشـاندن در دیگ هـای بزرگ بـه صورت غیربهداشـتی
تبدیـل بـه روغـن کـرده و به وسـیله خـودروی تریلـی به سـایر نقاط کشـور حمـل می   کند.
وی ادامـه داد :در بازرسـی از محـل یاد شـده  6تن روغـن غیر بهداشـتی در داخل تریلی که آمـاده انتقال
بود کشـف و ضبط شـد.
فرمانـده انتظامی   آذربایجـان غربـی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکه واحـد تولیـدی روغن به دلیل نداشـتن
مجـوز قانونـی بـه وسـیله ادارات ذیربط پلمب شـد ،خاطرنشـان کـرد :در این راسـتا یک متهم دسـتگیر
و یـک دسـتگاه خودرو توقیف شـد.

آگهی مناقصه مرحله دوم

شــهرداری نوجین در نظر دارد براساس مجوز شورای اسالمی شهر نوجین به شماره  35مورخه
 1397/11/02انجام امورات مربوط به خدمات شــهری و فضای ســبز را از طریق مناقصه به یک
شــرکت واجد شــرایط ،به صورت حجمی واگذار نماید لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت
دعــوت به عمل می آید پس از درج این آگهی جهت تحویل گرفتن اســناد مناقصه و جزئیات آن
و تحویل دادن پیشــنهادات به واحد امور قراردادهای شهرداری نوجین مراجعه یا با شماره تلفن
 07138763239تماس حاصل نمایند .متقاضیان می بایســت پاکت حاوی فیش واریزی سپرده به
شماره حساب  0106332534004بانک ملی یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده
بانکی به مبلغ  150/000/000ریال بانک ملی شــعبه فراشبند ،مدارک دال بر صالحیت و تجربه کاری
شــرکت و پیشنهادات قیمت خود را حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم در دبیرخانه
شهرداری نوجین ثبت و به امور مالی تحویل نمایند( .در قالب پاکت های الف -ب -ج)
در صورت پیشنهاد قیمت یکسان ،اولویت با پیمانکار بومی دارای صالحیت می باشد.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشــد .ضمن ًا شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار است.
پیشنهادات فاید سررده و یرا مخردوش و مربه و مشررو از درجره ااتبرار سرای و
)4
آخرین مهلت تحویل پاکات :پایان وقت اداری 1397/12/11
 1397/12/12واحرد پشرتیبانی ارائره
صبحکره از طریر
مزایرده
پیشنهادات :در
هرا ی شررک
بازگشاییمفاد
عکمی راای
ساعت 9
فرهای
پاکت
تاریخ
چاپ دوم1397/12/1 :
1397/11/24
چاپ
اول:الزامی اس .
میگردد

فروش فوق العاده امالک و مستغالت (مزایده شماره  4امداد فارس)

اطالارات
لذا متقاضیان درید میعوانند هررای هازدیرد از امرالک مرورد نظرر و کسر
جمالی
مجتبی
سرپرست شهرداری مبارک آباد

هیشتر از نحوه هرگزاری مزایرده و ادرذ هرر

شررک

شررای

در مزایرده و دریافر

حقویی می هایس

هیر فرر شررای

شررک

در مزایرده را

فروش فوق العاده امالک و مستغالت (مزایده شماره  4امداد فارس)

اسناد مزایده از عراری  97/12/01لغایر

 97/12/11همره روزه از سراا

 8الری14

هه واحد پشتیبانی امداد استان فارس مراجعره و یرا مردارک و فرر هرای مرهوطره را از
سای

 )5متقاضیان دارای شخصی

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر نوجین

معرفی شده ادذ نمایند.

هه مهر و امااش مسئولی هیره هرسانند.

 )6حاور کلیه شرک

کننده گان یا نماینرده آنران در جلسره مزایرده آزاد اسر
کننده گان موج

حاور هر یک یا کلیه شرک

هیچ اداائی از طرف آنان نخواهد هود

و ارد

مالحظات :
می شود متقاضیان محترر هره اطالارات منردر در سرتون عوضریحات
عوصیه
7
است.
مذکوراًمختار
شکل) مجاز و
امام خمینی(ره) اســتان فارس در نظر دارد دو رقبه از امالک خود به شرح ذیل را از طریق برگزاری
کمیته امداد
ملرکهای
مفاد فرم
تکمیل
مشروط از درجه
مخدوش و
سپرده و
پیشنهادات
متقاضیانفروش
مزایده کتبی به
برساند .در مزایده مریهایسر سرررده ای هره میرزان  5درصرد ییمر
هرای شرک
)1
رعایت از
مزایرده
ساقط و در
شررایاعتبارشررک
مبهم و در هرر
منردر
یا مفاد
راای
فاقدوضم
عوجه
)4هر ملک

لذا متقاضیان خرید میتوانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده
عهیره و عحویر
کمیتره
وجره
هانکی در
راوطی
موردنظردردود
مزایده ملک
 97/12/11همه
امردادلغایت
97/12/01
تاریخ
مزایده از
چکاسناد
دریافت
مزایده
شــرایط شرکت
پایهبرگ
و اخذ
نشانی زیر مراجعه و یا مدارک و فرم های
فارس به
استان
امداد
پشتیبانی کمیته
امداد واحد
الی 14به
واحدساعت 8
روزه از
نمایند.
دریاف
رسید
نموده و
استان فارس
پشتیبانی
مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.
متقاضیان می هایس رسید سررده مرادوهه (یرمرز رنرر) را هره همرراه فرر عکمیر
)2
مالحظات:
 )1متقاضیان برای شــرکت در مزایده میبایست سپرده ای به میزان  5درصد قیمت پایه مزایده ملک موردنظر
شده پیشنهاد ییمر و فرر اماراش شرده شررای شررک در مزایرده را دادر پاکر
خود را طی چک بانکی در وجه کمیته امداد امام خمینی(ره) اســتان فارس تهیه و تحویل واحد پشتیبانی امداد
دریافت
مخصوص نموده و
استان فارس
نمایند .از در فقر نرا و نرا درانوادگی متقاضری هرر
داده و پر
رسیدیرار
پیشنهادات
 )2متقاضیان میبایست رسید ســپرده ماخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم
ادته
پیشنهادات اند
صندوق
پاکتداد
پاکات،
گشایی
از هاز
یکساا یب
روی آن
شود.درج فقط نام و
پس از
داده و
پیشنهادات قرار
مخصوص
داخل
مزایده را
شرکت در
شــدهعاشرایط
امضاء
مهلر شود.
عمدیردانداخته
نریپیشنهادات
صندوق
پاکات،
کلیرهاز باز گشایی
یکساعت قبل
آن تا
متقاضیردبریاروی
خانوادگی
داخلو هم
واصرله
پیشرنهادات
یرک یرا
یبول
فروشنده در
نام)3
 )3فروشــنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر

مزایده یا اهطال آن هه هر شک مجاز و مختار اس .

شرکت در مزایده که از طریق واحد پشتیبانی ارائه می گردد الزامی است.
آورند .
هه ام
دارای هازدید
نظر حتماً
)5مورد
بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین
حقوقی می
شخصیت
متقاضیان
برسانند.
صورت هرنرده نشردن در مزایرده سرررده متقاضری حرداک ر فررف مردت  5روز
ذیربطدر
)8
 )6حضور کلیه شــرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلســه مزایده آزاد اســت و عدم حضــور هر یک یا کلیه
دواهد شد
اودت داده
ادعائی.از طرف آنان نخواهد بود
موجب هیچ
کاریکنندگان
شرکت
 )7توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه وضمن رعایت مفاد
ً www.emdadimam.ir
علف عماس  32305610 :آدرس اینترنتی :
مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید به عمل آورند.
ظرف مدت  5روز کاری عودت داده خواهد شد.
سپرده
برنده نشدن
صورت
 )8در
حداکثر13
متقاضیساا
97/12
مزایده /12
مزایده:دریکشنبه
هرگزاری
زمان
تلفن تماس32305610 :
رتان
رروی هیمارسر
 – www.emdadimam.ir:روهر
رد
ران زنر
رری در
ران کر
دیاهر
ریراز -
رده :شر
رزاری مزایر
محر هرگر
اینترنتی
آدرس
شهید فقیهی – طبقه سوزمان برگزاری مزایده :یکشنبه  97/12/12ساعت 13
محل برگزاری مزایده :شیراز  -خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – طبقه سوم

مزایدهامداد
امالک مزایده
لیس
امداد
لیست امالک
مساح

مساح

اایان

کارهری

عوضیحات

ردیف

شماره پالک

آدرس

ارصه

(مترمرهع)

(مترمرهع)

*

1

2/98

کازرون – خیابان 22بهمن

1739/75

750

اداری

2

3229

نیریز-کوه سرخه

2917/10

0

کشاورزی

هرگونه طرح شهرداری ،سهم

خدمات و تغییر کاربری به عهده
و هزینه خریدار میباشد.

شرای

پرداد
 %70نقد
 %30در

زمان تحویل
نقدی

ییم

شرای عحوی

18ماه پس از انعقاد قرارداد
و تسویهحساب کامل

(ریال)

24.442.475.000

100درصد

* توضیحات (مربوط به ردیف :)1
 - 1ملک دارای کاربری اداری بوده لکن بر اساس استعالم از شهرداری امکان تغییر کاربری به مسکونی میسر بوده که طی مراحل اداری و اخذ مجوز و هزینههای مربوطه به عهده خریدار میباشد.
* توضیحات:
 - 2هرگونه طرح و حریم شهرداری به عهده و هزینه خریدار میباشد.
باشد .و اخذ مجوز و هزینههای مربوطه به عهده خریدار میباشد.
میاداری
مراحل
عهدهطی
بوده که
مسکونی
کاربری به
شهرداری
استعالم
اساس
کارلکن
پایانبوده
اداری
کاربری
 ملکخریدار
میسر به
هزینه آن
اداری و
تغییرمراحل
امکان طی
پایان کار
نیازازبه اخذ
صورت
بودهبرو در
فاقد
دارایموجود
ساختمان
-13
 -2هرگونه طرح و حریم شهرداری به عهده و هزینه خریدار میباشد.
 -3ساختمان موجود فاقد پایان کار بوده و در صورت نیاز به اخذ پایان کار طی مراحل اداری و هزینه آن به عهده خریدار میباشد.

مزایده

1.896.050.000

