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فارس

ناكامي قاچاقچي در انتقال
 235كيلو ترياك

فرمانـده انتظامی    اسـتان از کشـف  235کیلوگـرم تريـاك و دسـتگيري يـك
قاچاقچـی در شهرسـتان "نـي ريـز" خبـر داد.
سـردار "احمـد علي گـودرزي" در گفـت و گو با خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس،
در تشـريح ایـن خبر گفت :در راسـتای مبارزه شـبانه روزی با سـوداگران مرگ
و در پـي اطلاع رسـیده مبنـي بـر اينكـه شـخصي قصـد انتقـال يـك محموله
تريـاك از "سـيرجان" بـه "نـي ريـز" را دارد؛ موضـوع بـه صـورت ويـژه در
دسـتور كار مامـوران پليـس مبـارزه با مـواد مخدر قـرار گرفت.
فرمانـده انتظامی    اسـتان افـزود :ماموران پـس از رصد اطالعاتـي در محورهاي
مواصالتـي ،موفـق شـدند يـك دسـتگاه پـژو پـارس حامـل مـواد مخـدر را
شناسـايي و پـس از طـي مسـافتي تعقيـب و گريز در يـك عمليـات ضربتي آن
را متوقـف كننـد .سـردار "گـودرزي" بـا بيـان اينكـه در بازرسـي از آن خودرو،
ميـزان  235كيلوگـرم تريـاك كشـف و در همين راسـتا يك قاچاقچي دسـتگير
شـد ،خاطر نشـان كرد :شناسـايي و دسـتگيري سـوداگران مرگ در دستور كار
نيـروي انتظامـي قـرار دارد و پليـس فارس بـا تمام توان مسـير را بـراي آن  ها
ناامـن مـي كند.

کشف  41راس احشام قاچاق در"فیروزآباد"
فرمانـده انتظامـي "فیروزآبـاد" گفـت :بـا تلاش مأمـوران انتظامـي ايـن
شهرسـتان 41 ،راس احشـام فاقـد مجـوز كشـف شـد.
سـرهنگ "مهـدی جـوكار" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليس،
بيـان كـرد :در ادامه طرح تشـديد مبارزه با قاچـاق كاال و ارز ،مامـوران انتظامي
ايـن شهرسـتان هنـگام كنترل محورهـاي مواصالتـي در یک عملیـات ضربتی،
 2دسـتگاه وانـت نیسـان حامل احشـام قاچاق را شناسـايي و توقيـف كردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "فیروزآبـاد" بـا اشـاره بـه اينكه در بازرسـي از
ايـن خودروهـا 41 ،راس احشـام كشـف و  2نفر دسـتگير شـدند ،تصريح كرد:
برابـر نظـر كارشناسـان ارزش احشـام قاچـاق مكشـوفه 600 ،ميليـون ريـال
برآورد شـده اسـت.

دستگیری کالهبردار میلیاردی
در"ارسنجان"
فرمانـده انتظامی    "ارسـنجان" از دسـتگیری یـک نفـر کالهبردار میلیـاردی در
این شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ "احمـد فـداکار" در گفت و گـو با خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس ،بيان
كـرد :در پـي شـكايت فـردي به پلیـس آگاهـی مبني بـر اينكه محصـوالت باغ
خـود را بـه شـخصي فروختـه و در قبـال آن  4فقـره چـك دريافت كـه پس از
مراجعـه بـه بانـك متوجـه مسـدود بـودن آن  ها بـه دليل دسـتور مقـام قضائي
شـده است.
فرمانـده انتظامی    "ارسـنجان" بـا بيان اينكه شناسـايي و دسـتگيري كالهبردار
در دسـتور كار كاركنـان پليـس آگاهـي قـرار كرفـت ،تصريـح كرد :مامـوران با
انجـام اقدامـات فنـي ،موفق شـدند متهـم را در مخفيگاهش دسـتگير و به مقر
انتظامـي انتقال دهند.سـرهنگ "فداكار" با اشـاره بـه اينكه متهـم در بازجويي
فنـي و تخصصـي به یـک میلیـارد و  700میلیون ریـال كالهبرداري اقـرار كرد،
اظهـار داشـت :ايـن كالهبـردار بـراي سـير مراحـل قانونـي تحويـل مراجـع
قضائـي شـد.اين مقـام انتظامي از شـهروندان خواسـت در تنظيـم قراردادها و
اخـذ چـك از افراد ناشـناس ،کليـه قوانيـن و مقـررات مربوطـه را رعايت کرده
و ضمـن حفـظ هوشـياري مانـع رسـيدن افراد شـياد به نيت پليدشـان شـوند.

اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در"اقلید"
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "اقلیـد" گفت :طرح  هـاي ارتقا امنيـت اجتماعي
بـا تدابيـر و برنامـه ريزي  هـاي انجـام شـده بـه صـورت هدفمنـد و مسـتمر
اجـرا مي شود.سـرهنگ "خسـرو رزمجویـی"در گفت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،با اعلام ايـن خبر گفـت :در راسـتاي پاکسـازي نقـاط آلوده و

جـرم خيـز ،پليـس مبـارزه با مـواد مخـدر شهرسـتان اقلید بـا همکاري سـاير
يگان  هـاي انتظامـي ،پاتـوق خرده فروشـان مـواد مخـدر را شناسـايي کردند.
وي افـزود :در بازرسـي از مخفيـگاه خـرده فروشـان ،مقدار  4کيلـو و 259گرم
انـواع مـواد مخدر کشـف و  40نفـر در اين رابطه دسـتگير شـدند.
فرمانـده انتظامـي "اقلید" ادامه داد :توقيف 33دسـتگاه خودرو و موتورسـيکلت
متخلـف و حادثـه سـاز نيز از ديگـر نتايج اين طـرح بود.

واژگوني پرايد با  2كشته درفارس
رئيـس پليس راه شـمالي اسـتان گفت :بـر اثر واژگونـي يك دسـتگاه پرايد در
محور "قائميه" به سـمت "دشـت ارژن" 2 ،نفر كشـته شـدند.
سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري
پليـس ،بيـان كـرد :در پي اعلام يك فقـره تصادف فوتـي در محـور "قائميه"
به سـمت "دشـت ارژن" ،بالفاصلـه مأموران به همـراه ديگر نيروهـاي امدادي
بـه محـل مورد نظـر اعزام و مشـاهده کردند يك دسـتگاه پرايد با  2سرنشـين
در محـور مذكـور واژگون شـده اسـت.رئيس پليس راه شـمالي اسـتان با بيان
اينكـه در ايـن خصوص راننده و سرنشـين به دليل شـدت جراحـات وارده فوت
شـده انـد ،تصريح كـرد :كارشناسـان علت وقـوع اين حادثـه را عـدم توانايي
راننـده در كنترل وسـيله نقليه ناشـي از خسـتگي و خواب آلودگـي و عدم نصب
حفـاظ و گاردريـل در پرتگاه توسـط راهـداري اعالم كـرده اند.

 150راس احشام قاچاق در "رستم"
توقيف شد
فرمانـده انتظامي شهرسـتان "رسـتم" از توقيف يك دسـتگاه كاميون و کشـف
 150راس احشـام قاچاق خبر داد.
سـرهنگ "سـلطانعلی عزیـزی" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري
پليـس ،بيـان كـرد :مامـوران انتظامـي ايـن شهرسـتان در ايسـت و بازرسـي
محـور "نورآبـاد" بـه "مصیـری" در حيـن کنتـرل خودروهـاي عبـوري به يک
دسـتگاه کاميون حامل احشـام مشـکوک و آن را متوقف کردند.فرمانده انتظامي
شهرسـتان "رسـتم " افزود :ماموران پس از برسـي  هاي الزم موفق به كشـف
 150راس احشـام قاچـاق کـه فاقـد هرگونـه مجـوز قانوني بود شـدند.
سـرهنگ "عزیـزی" با اشـاره به اينكـه برابر نظر كارشناسـان ارزش احشـام
مكشـوفه 2 ،میلیـارد ریـال برآورد شـده اسـت ،تصريـح كـرد :در اين خصوص
يـك نفـر دسـتگير و براي سـير مراحـل قانوني تحويـل مراجع قضائي شـد.

آئين تجليل از آمران به معروف و ناهيان از
منكردر"داراب"
طـي مراسـمي بـا حضور امـام جمعه و نماينـده ولي فقيه در سـپاه شهرسـتان،
از آمـران بـه معـروف و ناهيان از منكـر شـاغل در فرمانده انتظامي شهرسـتان
تجليـل بـه عمـل آمد.به گـزارش خبرنـگار پايگاه خبـري پليس ،طي مراسـمي
كـه در ناحيـه مقاومـت بسـيج بـا حضـور مسـئوالن شهرسـتان برگزار شـد از
تعـدادي آمـران بـه معـروف و ناهيـان از منكـر شـاغل در فرمانـده انتظامـي
شهرسـتان بـا اهـداء لـوح تقديـر به عمـل آمد.

دستگيري  26سارق در"فیروزآباد"
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "فیروزآبـاد" از دسـتگيري  26سـارق و کشـف
 40فقره سرقت طي یک هفته گذشته خبر داد.
سـرهنگ "مهـدی جـوکار" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليس،
اظهـار داشـت :در پـي وقـوع چند فقره سـرقت ،طـرح ارتقـا امنيـت اجتماعي
ويـژه دسـتگيري سـارقان بـه صـورت ويژه طي یـک هفته گذشـته در دسـتور
کار مامـوران قـرار گرفـت.وي بيـان كـرد :بـا تلاش شـبانه روزي و اقدامـات
فنـي ،مامـوران موفق به دسـتگیری 26سـارق و کشـف  40فقره سـرقت درون
خـودرو ،اماکـن خصوصی و احشـام شـدند.
سـرهنگ "جـوکار" در پايـان بـا بيان اينکـه تحقيقات از سـارقان براي کشـف
سـرقت  هاي احتمالـي ديگـر ادامـه دارد ،افزود :شـهروندان براي پيشـگيري از
سـرقت ،از امـوال خود بيشـتر مواظبت كننـد تا سـارقان نتوانند به اهـداف پليد
خود دسـت يابند.

آگهی مناقصه

شهرداری سده در نظر دارد بر اساس مجوز شورای محترم اسالمی
شهر سده ،نســبت به واگذاری امور خدماتی و عمرانی و فضای سبز
خود در ســال  98به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی اقدام
نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشــرایط دارای صالحیت و تأییدیه
از اداره کار ،دعوت بعمل میآید از تاریخ نشر آگهی دوم به مدت 10
روز کاری به شهرداری مراجعه و نسبت به واریزی سپرده شرکت در
مناقصه و همچنین ارایه قیمت پیشنهادی اقدام نماید.
شرایط مناقصه:
 - 1به پیشنهادهای بدون ســپرده ،مشروط ،مخدوش و بعد از اتمام
مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 2سپرده نفرات اول تا سوم به ترتیب در صورت برنده شدن و عدم
انعقاد قرارداد خرید ،سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط میگردد.
 - 3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 - 4مبلغ سپرده شــرکت کنندگان در مناقصه  5درصد قیمت پایه
جهت واریز به جاری سپرده شهرداری نزد بانک ملی 0109986028003
تعیین گردید.
 - 5شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط
و تکالیف شهرداری میباشد.
 - 6ســایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه ذکر خواهد
شد.
 - 7تمامی شــرایط و ضوابط آییننامه معامالت مربوط به مناقصه از
طرف شهرداری رعایت میگردد.
 - 8هزینه نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه میباشد.
تاریخ تشکیل کمیســیون معامالت حداکثر  4روز بعد از اتمام مهلت
قانونی تحویل اسناد میباشد.
نوبت اول97/12/6 :

نوبت دوم97/12/13 :

روابط عمومی شهرداری سده
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سال بیست و چهارم شماره 6574

آگهی مزایده فروش امالک

شــهرداری فســا در نظر دارد ،به اســتناد مجوز شــماره ص 134/97/مورخ  97/3/10و مجوز شماره
/96/1161ص مورخ  96/11/11شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش نقدی قطعات زمین مسکونی
و تجاری شهرداری به شــرح ذیل اقدام نماید .از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل میآید،
با توجه به اطالعات ذیل در مزایده شــرکت نمایند متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با
شماره تلفن  53339806و  09173302533واحد مالی تماس حاصل نمایند.
ردیف

شماره قطعه/
پالک ثبتی

مساحت
(مترمربع)

موقعیت

قیمت پایه هر
مترمربع (یال)

سپرده شرکت در
مزایده

نوع سند

1

1443/441

412

فسا -کمربندی بعد از مجتمع
قناعتیان

3/000/000

62/000/000

قرارداد

2

201

400

فسا -خیابان امام ره کوچه جنب
بانک سپه -کاربری مسکونی

15/000/000

300/000/000

سند مشاعی

3

201

60

فسا -خیابان امام ره کوچه جنب
بانک سپه -کاربری تجاری

100/000/000

300/000/000

سند مشاعی

4

3139/6

403

فسا -شمال ساختمان شورای نگهبان

10/000/000

201/500/000

سند دارد

5

2921/2

24/674

فسا -خیابان امام ره کوچه بانک
مسکن -کاربری تجاری

80/000/000

98/700/000

قرارداد

6

6

21

فسا -خیابان روزبهان تجاری
همکف یلدا

150/000/000

157/500/000

قرارداد

7

19

22

فسا -خیابان روزبهان تجاری یلدا
طبقه اول

100/000/000

110/000/000

قرارداد

8

20

22

فسا -خیابان روزبهان تجاری یلدا
طبقه اول

100/000/000

110/000/000

قرارداد

 متقاضیان میتوانند جهت دریافت اســناد شرکت در مزایده تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم،به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
 جلسه کمیســیون مزایده مورخ  97/12/23ساعت  15در محل شــهرداری برگزار میگردد و حضورمتقاضیان در جلسه بالمانع است.
 برنده مزایده مکلف است ظرف مدت  7روز پس از اعالم کتبی شهرداری وجه آن را به حساب درآمدشهرداری فسا واریز نماید.
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا همه آنها مختار است. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده ،سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید میگردد. متقاضیان بایســتی ســپرده خود را در پاکت "الف" و اسناد و قیمت پیشــنهادی خود را در پاکت "ب"جداگانه تسلیم شهرداری نمایند.
 سپرده شرکت در مزایده بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی ترجیح ًا سه ماهه در حق شهرداری فساو به حساب شماره  0209012278004به نام سپرده شهرداری واریز نمایند.
 فتوکپی شناســنامه و کارت ملی و جی میل متقاضیان الزامی اســت و ابالغ به برنده مزایده به صورتالکترونیکی انجام خواهد شد.
 -هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده میباشد.

شهرداری فسا

نوبت اول97/12/6 :

آگهی مزایده

نوبت دوم97/12/13 :

شهرداری سده در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای محترم
اسالمی شهر ،نسبت به واگذاری بازار هفتگی (یکشنبه بازار)
واقع در بولوار شــهید بهشــتی جنب پمپ بنزین و همچنین
ماشــینهای دورهگرد سال  98به صورت اجارهای به مدت
یک ســال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ،لذا از کلیه
متقاضیــان دعوت بعمل میآید از تاریخ نشــر آگهی نوبت
دوم به مدت  10روز کاری به شــهرداری مراجعه و نسبت به
دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده و همچنین ارایه
قیمت پیشنهادی اقدام نماید.
شرایط مزایده:
 - 1به پیشنهادهای بدون سپرده ،مشروط ،مخدوش و بعد از
اتمام مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 2ســپرده نفرات اول تا سوم به ترتیب در صورت برنده
شــدن و عدم انعقاد قــرارداد خرید ،ســپرده آنها به نفع
شهرداری ضبط میگردد.
 - 3مبلغ سپرده شرکت کنندگان در مزایده  5درصد قیمت
پایه جهت واریز به جاری ســپرده شهرداری نزد بانک ملی
 0109986028003تعیین گردید.
 - 4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 - 5تمامی شــرایط و ضوابط آییننامــه معامالت مربوط به
مزایده از طرف شهرداری رعایت میگردد.
 - 6هزینه نشــر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده
میباشد.
تلفن تماس071-44592835-6 :

روابط عمومی شهرداری سده

