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سانحه رانندگی در هند ،مهمانان عروسی را عزادار کرد
یک مقام ارشــد پلیس هند گفت :در پی وقوع ســانحه رانندگی مرگبار در جنوب این
کشور دستکم  13تن جان خود را از دست دادند...
فارس

فرمانده انتظامی  فارس اعالم کرد؛

کشف  157کیلوگرم مواد مخدر و
مقادیری لوازم موسیقی قاچاق در فارس

ایرنــا :فرمانــده انتظامی  اســتان فارس گفــت :ماموران
انتظامی  این استان موفق شــدند طی 48ساعت گذشته طی
چندیــن عملیــات جداگانه  157کیلــو و  300گرم تریاک و
حشیش و همچنین 75کارتن لوازم موسیقی قاچاق به ارزش
18میلیاردریال از قاچاقچیان کشف و ضبط کنند.
به نقل از پایگاه خبری پلیس ،ســردار احمد علی گودرزی
با اعالم این خبر افزود :مأمــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر
اســتان مطلع شدند یک نفر قصد دارد مقادیری مواد مخدر را
به شهر شیراز انتقال دهد.
وی ادامه داد :ماموران با انجام یکسری اقدامات اطالعاتی
و پلیسی یک دستگاه خودرو پژو  405در محور فسا به شیراز
را شناسایی و متوقف و در بازرسی از آن  70کیلوگرم حشیش
کشف شد.
ســردار گودرزی با اشاره به دستگیری دو نفر متهم در این
عملیــات ،افزود :همچنین مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
در بازرسی از یک دستگاه خودرو تیبا در یکی از پارکینگ  های
شهر 10 ،کیلو و  500گرم تریاک کشف کردند.
فرمانــده انتظامی  اســتان فــارس بیان کــرد :مأموران
انتظامی  شهرستان الرســتان طی انجام دو عملیات جداگانه
 45کیلو و  500گرم تریاک در بازرســی از خودرو پژو  405و
 11کیلو و  500گرم حشــیش در بازرسی از زین یک دستگاه
موتورسیکلت کشــف و در این راستا دو نفر متهم را دستگیر
کردند.
ســردار گودرزی تصریــح کرد :مأموران پلیــس مبارزه با
مواد مخدر شهرســتان المرد نیز با توقیف یک دستگاه زانتیا
 19کیلو و  800گرم تریاک کشف و دو قاچاقچی مواد مخدر
را دستگیر کردند.
وی گفت :استان فارس محل ناامنی برای قاچاقچیان مواد
مخدر خواهد بود و مأموران انتظامی  استان به شدت با اینگونه
موارد برخورد خواهند کرد.
توقیف لوازم موسیقی قاچاق در فارس
فرمانده انتظامی  اســتان فارس همچنیــن از توقیف یک
دســتگاه تریلی حامل لوازم موســیقی قاچاق به ارزش یک
میلیارد و  800میلیون ریال طی مدت یاد شــده در این استان
خبر داد.
سردار گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت :مأموران
انتظامی  شهرستان رستم هنگام کنترل خودروهای عبوری در
محورهای مواصالتی ،به یک دســتگاه تریلی مظنون و آن را
متوقف کردند.
وی ادامه داد :در بازرســی از این خــودرو  75کارتن انواع
لوازم موســیقی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف و در این
خصوص راننده خودرو دستگیر شد.
سردار گودرزی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله
قاچاق کشــف شــده بالغ بر یک میلیارد و  800میلیون ریال
برآورد شده است ،افزود :برخورد با قاچاق کاال به صورت ویژه
در دستور کار مأموران انتظامی  استان فارس قرار دارد.

اهدای اعضای بدن ،نجات بخش
شش بیماردر شیراز شد

ایرنا :کلیه ها و کبدهای مرحومان محمد کارگر و حســین
بیات ،بنــا به رضایت خانواده ،به شــش بیمــار نیازمند اهدا
گردید که با عمل جراحی در شــیراز ،نجات بخش شش بیمار
نیازمند شد.
مطلب ارســالی شــنبه انجمن خیریه حمایــت از بیماران
کلیوی فارس به ایرنا حاکی اســت :کلیه  های شادروان محمد
کارگر  18ساله ساکن شــیراز که به علت تصادف دچار مرگ
مغزی شــده بــود به بیماران کلیوی  41ســاله از بوشــهر و
 32ساله از فسا و کبد وی به بیمار کبدی  20ساله از اصفهان
اهدا شــد .همچنین کلیه  های شادروان حسین بیات  15ساله
ساکن آباده که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به
بیماران کلیوی  17ســاله از ابرکوه و  25ساله از شیراز و کبد
وی به بیمار کبدی  12ساله از اصفهان اهدا شد.
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جزییات تیراندازی مرگبار دزفول از زبان یکی از مجروحان
تیراندازی شامگاه جمعه در دزفول  2تن از عزاداران حسینی را به کام مرگ کشاند.
تیراندازی به عزاداران حسینی  4کشته و مجروح برجا گذاشت....

بین الملل

پلیس
پژو سوار
شیطان صفت
پایتخت را
شکار کرد

مــردی که به بهانههــای مختلف زنان را
ســوار بر خودروی پژو خود میکرد و سپس
دست به اعمال شیطانی میزد ،توسط پلیس
شناسایی و دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار حــوزه حوادث گروه
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،در مورخه
 1394/06/18خانــم جوانــی بــا مراجعه به
کالنتری  151یافت آبــاد به مأمورین اعالم
کرد :توســط سرنشین یک دســتگاه سواری
پژو  206ســفید رنگ بنام ناصر مرادی ،مورد
زورگیــری و ســرقت طال و جواهــرات قرار
گرفتم.
با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع
"ســرقت به عنف" و به دستور بازپرس شعبه
چهارم دادســرای ناحیه  34تهــران ،پرونده
جهت رســیدگی در اختیار پایگاه پنجم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
شــاکیه پــس از حضور در پایــگاه پنجم
پلیس آگاهی تهران بــزرگ در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت " :از چندی پیش با فردی بنام
ناصر مرادی آشنا شــدم که از من درخواست
ازدواج کرده بــود؛ در مورخه ،1394/06/18
ناصر با یک دســتگاه خــودرو  206به محل
مالقات آمد و بــه بهانه صحبت در خصوص
شــرایط ازدواج از مــن درخواســت کرد تا
سوار ماشین شــوم که البته من سوار ماشین
نشــدم؛ ناگهان ناصر به ســمت من حمله ور
شد و مرا به زور سوار ماشین کرد و با تهدید و
بکارگیری زور النگوهایم را از دست در آورد و
به سرعت از محل دور شد.
با توجه به شیوه و شــگرد سارق به عنف

تیراندازی شــامگاه جمعه در دزفول  2تن از
عزاداران حسینی را به کام مرگ کشاند.
تیراندازی به عزاداران حســینی  4کشــته و
مجروح برجا گذاشت.
بــه گزارش خبرنــگار حوزه حــوادث گروه
اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان ،شب جمعه
چند نفر ناشــناس به یک تکیه هیات عزاداری
در شهر صفی آباد دزفول تیراندازی کردند.
این افراد ناشــناس که سوار بر یک دستگاه
ســواری پژو بودند محل تکیه هیات عزاداری
قمر بنی  هاشم شهر صفی آباد را به رگبار بستند
و متواری شدند.
گفتنی اســت ،این تیراندازی دو کشــته و
مجروح برجای گذاشته است.
شایان ذکر است ،مسووالن انتظامی  و امنیتی
دزفول در حال بررسی این حادثه هستند.

12

سانحه رانندگی در هند ،مهمانان عروسی
را عزادار کرد

این پرونده در اســتفاده از خودرو ،کارآگاهان
با بررسی سوابق سرقت  های به عنف از زنان
با خودرو  206سفید موفق به شناسایی تعداد
دیگری از شکات و مالباختگان زنی شدند که
همگی آنها توسط راننده یک دستگاه خودرو
 206ســفید مورد زورگیری قرار گرفته و برابر
اظهارات تعدادی از آنها ،راننده  206قصد آزار
و اذیت آنها را نیز داشته است.
یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت " :از حدود دو هفته پیش با جوانی آشنا
شدم که خودش را ناصر مرادی معرفی و پس
از مدتی به من پیشنهاد ازدواج داد .بعد از چند
جلسه آشنایی اولیه ،این شخص مرا با اغفال
ســوار ماشــین کرد و به جای خلوتی برد؛در
آنجــا با تهدید و به زور النگوهایم را به ارزش
تقریبی دو میلیون تومان سرقت کرد".
شــاکیه ی دیگر عنوان داشت" :در ساعت
 12مورخــه  1394/06/22از محــل کارم
در اسالمشــهر خارج و برای رفتن به سمت
خانه سوار یک دســتگاه خودرو سواری 206
سفید رنگ شدم .در ابتدای جاده احمـــد آباد،
ناگهان راننده  206تغییر مسیر داد و به سمت
یک جاده خاکی حرکــت کرد که با اعتراض
من مواجه شــد؛ ناگهان راننده  206به سمت
من حمله ور شــد و با تهدید چاقو ،با مشت و

لگد به جان من افتاد .این شــخص ابتدا اقدام
به ســرقت مبلغ  600هزار تومان وجه نقد و
چند تکــه طالی همراهم کرد امــا در ادامه
متوجه شــدم که قصد دارد تا با وجود سرقت
تمامی  اموالــم ،مرا مورد آزار و اذیت قرار دهد
که این بــار در برابرش مقاومت کرده و حتی
با او درگیر شــدم؛ به همیــن علت مرا به باد
کتک گرفت و در پایان مرا از ماشین به بیرون
پرتاب کرد و به سرعت از محل متواری شد ".
با توجه به اظهارات شــکات و شناســایی
شــماره پــاک خــودرو  206بــه شــماره
انتظامی  ایــران  *** / 88ب  ،13کارآگاهان
موفق به شناســایی متهم بنــام "مهدی .ج"
( 30ساله) ،متأهل و دارای سوابق متعدد کیفری
به اتهام ارتکاب جرایم مختلف شدند؛ بررسی
ســوابق مهدی .ج نشــان داد که وی از سال
 1380تاکنون بارها بــه اتهام ارتکاب جرایم
مختلف ایراد ضرب و جرح عمدی ،شــرکت
در نزاع دسته جمعی ،سرقت ،غصب عناوین،
اخاذی با چاقو و ...بارها دستگیر و روانه زندان
شده است.
ســرانجام با انجام اقدامات پلیسی ،محل
تردد متهــم در منطقه یافت آبــاد – میدان
الغدیر شناسایی و در مورخه  1394/07/09در
حین تردد با خودرو  206ســفید رنگ ،توسط

جزییات تیراندازی مرگبار دزفول از زبان
یکی از مجروحان
معاونــت اجتماعــی فرماندهی خوزســتان
دربــاره این خبر اعــام کرد :افراد ناشــناس
 3تن بودند ،که هم اکنون در تعقیب پلیس قرار
دارند و اخبار تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شــد.
حبیــب اهلل آصفی فرماندار ویژه شهرســتان
دزفول پــس از عیادت مجروحــان تیراندازی
گفت :حــال دو مجروح تیرانــدازی خطرناک
نیســت و پس از درمــان به آغــوش خانواده
بازمیگردند.
وی عنوان کرد :احتماال حادثه تیراندازی به
مشکالت خانوادگی مربوط میشود.
کاظــم بختیاری یکــی از قربانیــان حادثه

تیرانــدازی در گفتگــو بــا خبرنگار باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،گفت :حدود ســاعت 22
شــامگاه جمعه بود که بنده و تعدادی از اهالی
منطقــه در حال نصب چادر هیئــت بودیم که
ناگهان یکدســتگاه خودروی پــژو در کنارمان
توقف کرد و پس از تیراندازی از محل گریخت.
وی ادامــه داد :در ایــن تیرانــدازی بنده از
ناحیه پــا مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و دیگر
هیچ چیــز نفهمیدم و از حال رفتــم .امروز نیز
متوجه شــدم که دو جوان  20و  22ســاله بر
اثر اصابت چندین گلوله جان خود را از دســت
دادهاند و دیگر مجروح نیــز جهت درمانهای

کارآگاهان پایگاه پنجم مورد شناســایی قرار
گرفت؛ متهم که متوجه حضور کارآگاهان در
محل شده بود ،قصد داشــت تا با رها کردن
خودرو و درگیری با مأمورین از محل متواری
شــود که با واکنش سریع کارآگاهان دستگیر
و به پایــگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل شد.
ســرهنگ کارآگاه احمـــد نجفی ،رئیس
پایــگاه پنجم پلیس آگاهــی تهران بزرگ ،با
اعالم این خبر گفت :متهم پس از دستگیری
و انجام مواجه حضوری با شکات ،صراحتا به
زورگیری ،سرقت اموال و ...اعتراف کرد.
ســرهنگ احمد نجفــی در پایان این خبر
گفــت " :با توجه به اعترافــات صریح متهم،
شناســایی تعدادی از شکات ،سوابق متهم در
ارتکاب جرایم مختلف و به جهت شناســایی
ســایر جرایم ارتکابی و همچنین سایر شکات
و مالباختگان احتمالی ،دســتور انتشــار بدون
پوشــش تصویر متهم از ســوی مقام محترم
قضایی صادر شده اســت؛ لذا از کلیه شکات
و مالباختگانی که موفق به شناســایی تصویر
متهم شدند دعوت می  شــود جهت پیگیری
شــکایات خود به نشــانی پایگاه پنجم پلیس
آگاهی تهــران بــزرگ در خیابــان وحدت
اسالمی  مراجعه نمایند ".
تخصصــی تر بــه بیمارســتان اهــواز منتقل
شده است.
بختیاری بیان داشــت :هم اکنون وضعیت
جســمی  خوبی دارم و پزشــکان نیز رسیدگی
مناسبی را جهت درمان بنده انجام دادهاند.
نیروهــای امنیتی به دنبــال عوامل
تیراندازی
رئیس دادگســتری دزفول در این باره گفت:
نیروهــای امنیتی به دنبال دســتگیری عوامل
تیراندازی هستند.
رئیــس نیروی انتظامی  دزفــول در رابطه با
این حادثه گفت :اقدامات اولیه انجام و ارتباط و
هماهنگی با مقام قضایی جهت شناسایی قاتلین
با مقام قضایی انجام شده است و در این رابطه
شناســاییهایی صورت گرفته که به زودی به
نتیجه میرسد.

ایســنا :یک مقام ارشــد پلیس هند گفت :در پی وقوع
ســانحه رانندگی مرگبار در جنوب این کشور دستکم 13
تن جان خود را از دست دادند.
بنابر اعالم پلیس محلی ایالــت «آندرا پرادش» در این
حادثه که دیروز (شــنبه) اتفاق افتاد دستکم  13تن جان
خود را از دست دادند و  10تن دیگر هم مجروح شدند.
برخــورد یک دســتگاه کامیون حامل  40مســافر که
مهمانان یک جشــن عروســی بودند با یک اتوبوس ،علت
بروز این تصادف مرگبار بوده اســت .همچنین شــدت این
حادثه به حدی بوده که کامیون دچار حریق شده بود .تمام
قربانیان از سرنشــینان کامیون بودنــد و اتوبوس به غیر از
راننده و شــاگرد او ،سرنشین دیگری نداشته که هر دو پس
از حادثه به سرعت از محل گریختهاند.
پلیس ایالتی آندرا پرادش با بیان اینکه تمامی  مجروحان
به بیمارستان منتقل شد ه و حال تعدادی از آنان وخیم است،
اعالم کرد :سه تن از قربانیان این حادثه کودک بودهاند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،بررسیها برای مشخص شدن
جزئیات بیشتر این حادثه در دست انجام است و جستجوها
برای دستگیری راننده اتوبوس آغاز شده است.

آماده باش فیلیپین با نزدیک شدن «کوپو»

ایســنا :با پیشبینی وقوع توفان همراه با بارش شــدید
باران و جاری شدن ســیل در فیلیپین ،این کشور در حالت
آمادهباش قرار گرفت.
پیشبینیهای صورت گرفته در فیلیپین حاکیست توفان
«کوپو» که با بارش شدید باران و جاری شدن سیل همراه
است به زودی این کشور را درمینوردد.
روز جمعــه «بنیگنو آکینو» ،رئیس جمهور این کشــور
هشــدار داد :افرادی که در مسیر حرکت توفان کوپو زندگی
میکنند خود را برای تخلیه خانههایشان آماده کنند .در پی
این توفان ،بارش باران برای حدود  12ساعت پیشبینی شده
که در نتیجه میتواند سیالب شدید را به دنبال داشته باشد.
پیشبینی شــده توفان کوپو اوایل روز یکشــنبه شمال
جزیــره «لــوزون »را درمینــوردد .همچنیــن بــه گفته
کارشناســان هواشناســی ،ســرعت حرکت ایــن توفان
 180کیلومتــر بر ســاعت بوده و به تدریج از ســرعت آن
کاسته میشود.

کشف و ضبط صدها کیلو مادهمخدر
در چین

ایســنا :پلیس چین از انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر
در جنوب غرب این کشور و دستگیری  22نفر در این رابطه
خبر داد.
مقامات محلی منطقه «گوانگشــی» اظهــار کردند :در
مجمــوع  1199کیلوگــرم ماده مخدر «کتامیــن» و مقدار
زیادی مــاده اولیه برای تولید مواد مخــدر در این عملیات
کشف و ضبط شده است.
در اوایل سال  2014میالدی ،پلیس چین به این موضوع
پی برد که قاچاقچیان موادمخدر از استان «گوانگ دونگ»
قصد دارند مقداری موادمخدر در شهر «یولین» تولید کنند.
در سپتامبر  2015تعامل میان قاچاقچیان موادمخدر در این
دو منطقه متداولتر شد.
در پانزدهــم ماه جــاری میالدی پلیس این کشــور با
شناســایی آزمایشگاه تولید موادمخدر در شهر یولین ،هشت
نفر را دستگیر و  1199کیلوگرم ماده مخدر کتامین و بیش از
دو تن ماده اولیه برای تولید موادمخدر را کشف و ضبط کرد.
همچنین به دنبال این عملیات  14متهم دیگر هم دســتگیر
شدند .به گزارش خبرگزاری شینهوا ،بررسی بیشتر جزئیات
این پرونده در حال انجام است.

آگهی

برگ سند و برگ سبز موتورسیکلت پیشرو  125به شماره برگ سند تیزتک  150به شــماره پالک  9295شیراز 74
پالک  14761ایران  695به شماره موتور  900216و شماره شــماره موتور  2301849و شــماره تنه  8710505به نام
تنه  9370274به نام جهانگیــر غالمی  مفقود گردیده و از محمدحســن حامدمنش مفقود گردیده و از درجه اعتبار
درجه اعتبار ساقط می باشد.
ساقط می باشد.
تجدید مجدد آگهی مزایده عمومی
شماره  94/3/1/5809مورخ 94/7/16
شــهرداری جهرم در اجرای مصوبه شــماره  39مورخ  94/1/24شورای محترم اسالمی  شــهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به
مســاحت  4/03مترمربع واقع در خیابان آزادگان ،کوچه دارالقرآن ،با کاربری مسکونی به قیمت پایه هر مترمربع هشت میلیون ریال
از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند .قبول پیشنهاد حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی چاپ دوم در روزنامه عصرمردم و محل
تحویل واحد حراست شهرداری جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای
مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشــنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .هزینه مزایده
به عهده برنده مزایده می باشد .مبلغ سپرده شرکت در مزایده چهار میلیون ریال می باشد ،سپرده برندگان اول تا سوم در صورت
عدم قبول مزایده به نفع شــهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن  54234770تماس و جهت
دریافت اوراق مزایده ،کروکی محل و سایر شرایط به واحد امالک شهرداری جهرم مراجعه نمایند.
*آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری تاریخ 94/8/6
*تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات 94/8/7
نوبت چاپ دوم94/7/26 :
نوبت چاپ اول94/7/19 :
قزلی
شهردار جهرم
آگهی مزایده عمومی
شماره  94/2/1/5806مورخ 94/7/16
شــهرداری جهرم در اجرای مصوبه شماره  751مورخ  94/6/30شــورای محترم اسالمی  شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به
مساحت  36/37مترمربع واقع در خیابان  15خرداد (حسن آباد) به صورت کوچه متروکه ،به قیمت پایه هر مترمربع یک میلیون ریال
از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند .قبول پیشنهاد حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی چاپ دوم در روزنامه عصرمردم و محل
تحویل واحد حراست شهرداری جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای
مشــروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .هزینه مزایده
به عهده برنده مزایده می باشد .مبلغ سپرده شرکت در مزایده چهار میلیون ریال می باشد ،سپرده برندگان اول تا سوم در صورت
عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن  54234770تماس و جهت
دریافت اوراق مزایده ،کروکی محل و سایر شرایط به واحد امالک شهرداری جهرم مراجعه نمایند.
*آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری تاریخ 94/8/6
*تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات 94/8/7
نوبت چاپ دوم94/7/26 :
نوبت چاپ اول94/7/19 :
قزلی
شهردار جهرم

آگهی مناقصه عمومی  شماره 94/148
(یک مرحله ای)
براساس مجوز شماره 1394/3767

شرکت ملی گاز ایران
فارس -مناقصهگزار :شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان
(سهامی  خاص)
موضوع مناقصه :تعمیراتی-1شــرح مختصر کار و محل اجرای پروژه :تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های
گاز به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم  PCدر شهرستان های جهرم ،فیروزآباد ،فسا،
داراب ،زرین دشت ،الر ،المرد ،کازرون و نورآباد(به روش آحاد بهایی)
-2مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
* مبلغ تضمین حداقل به مبلغ  55/500/000ریال میباشــد که باید توسط پیشنهاددهنده به یکی از
صورتهای ذیل اقدام گردد:
الف)ضمانتنامه بانکی صادر شده از بانکهای معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب)واریز وجه نقد به حساب شماره  7846330058بانک تجارت شعبه استقالل کد  7840به نام شرکت
گاز استان فارس
-3زمان فروش اســناد مناقصه :از تاریخ  94/7/25لغایت (94/7/28از ساعت  8صبح لغایت 14
ایام اداری)
(توزیع اسناد ارزیابی از تاریخ 94/7/25 :لغایت )94/7/27
-4مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا ساعت  12:30روز دو شنبه مورخ  94/8/11دبیرخانه
واحد حراست شرکت گاز استان فارس
تذکر :مناقصه گران می توانند پیشــنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در پاکت الک و مهر شده
در جلسه بازگشایی پاکت های مالی و قبل از شروع گشــایش پاکت ها به صورت حضوری و دستی در
قبال دریافت رسید به کمیسیون معامالت تســلیم کنند و پاکت اولیه خود را به صورت الک و مهر شده
تحویل گیرند.
-5مدت اعتبار پیشــنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر برای یک بار
قابل تمدید می باشد.
-6تاریخ ،ساعت و محل گشایش پاکات :روز دوشنبه مورخ  94/8/18ساعت  13:45ساختمان مرکزی
شرکت گاز استان فارس -بلوار استقالل -نبش خیابان باغ حوض -طبقه ششم -سالن کنفرانس
-7شرایط مناقصهگر
*داشتن شخصیت حقوقی
*دارا بودن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
*داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل برآورد مناقصه (به مبلغ  16/300/955/413ریال)
*داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق با استانداردهای شرکت ملی
گاز ایران
-8مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
)1-8ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه ،کد اقتصادی ،کد شناسه ملی اشخاص حقوقی
و مشخصات نماینده شرکت
)2-8اصل فیش واریزی به مبلغ  250/000ریال به حساب شماره  2174633009003بانک ملی شعبه
پاسداران شیراز ،شناسه پرداخت()900350171
)3-8ارائه آخرین گزارش حسابرسی بانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده
تذکر :پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
شرکتهای واجد شرایط در بند « »7جهت خرید اسناد میتوانند به آدرس شرکت گاز استان فارس بلوار
استقالل نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد ارزیابی و همچنین اسناد
مناقصه را دریافت نمایند .پیشنهادات مناقصهگرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی کیفی کسب
نمودهاند در زمان ذکر شده مفتوح خواهد شد اطالعات درج آگهی در وب سایت شرکت گاز استان فارس به
آدرس  www.farsgas.irو پایگاه ملی اطالعرســانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
قابل دسترسی میباشد.
شماره فکس071-38304074-38209000 :
تاریخ درج آگهی نوبت دوم94/7/26 :
تاریخ درج آگهی نوبت اول94/7/25 :

روابط عمومی  شرکت گاز استان فارس

آگهی انحالل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان فارس
بدینوســیله اعالم می دارد براســاس ماده
 38اساســنامه انجمن مزبور ،انجمن با توجه
به گذشــت  6ماه از پایان مدت اعتبار هیأت
مدیــره ،از تاریخ  93/10/15مشــمول انحالل
قلمداد گردیده و علیرغــم مکاتبات تاکنون
نســبت به اجرای مقررات اساســنامه مبنی
بــر تعیین هیأت تصفیه و ســایر تشــریفات
انحالل توسط بازرسین و هیئت مدیره اقدام
نگردیده اســت ،حسب اســتعالم اداره کل
ســازمانهای کارگری و کارفرمایی توسط این
اداره کل اعالم انحالل می گردد.

سهراب مختاری
مدیرکل

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید
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