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فارس
تردید در تغییرات پیشاز موعد در ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر

پرونده سخنگو روی میز استاندار

رئیس پلیس آگاهی ناجا خبر داد:

افزایش ۵۰درصدی
پروندههای باالی ۵۰۰میلیون
تومانی کاالی قاچاق

رئیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش  ۵۰درصدی پروندههای
باالی  ۵۰۰میلیون تومانی کاالی قاچاق در سال  ۹۶خبر
داد .به گزارش خبرگزاری مهر ،ســردار محمد رضا مقیمی
در جلسه قرارگاه مبارزه با کاالی قاچاق فرماندهی انتظامی
استان فارس ،با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام
معظم رهبری به عنوان « ســال حمایت از کاالی ایرانی»،
بیان کــرد :مبارزه بــا کاالی قاچاق در نیــروی انتظامی
بهصورت جدی ادامه پیدا میکند.
رئیس پلیس آگاهــی ناجا تأکید کرد :مبــارزه با موضوع
کاالی قاچاق از نخریدن کاالی خارجی تا مبارزه بیامان با
این موضوع در مرزهای کشور را شامل میشود و همه باید
در این خصوص حساس باشند.
سردار مقیمی با اشــاره به افزایش کشفیات کاالی قاچاق
در اســتان فارس نسبت به سال گذشته افزود :در مجموع
وضعیت آماری کشــفیات کاالی قاچاق در اســتان فارس
مناسب است.
وی با اشاره به اینکه مبادی ورودی جزء اولویتهای اصلی
در راستای مبارزه با کاالی قاچاق است تصریح کرد :اهتمام
جدی و برنامهریزیهای الزم در راســتای مبارزه با کاالی
قاچاق به صورت ویژه در دستور کار پلیس است.
رئیــس پلیس آگاهی ناجــا مبارزه بــا کاالی قاچاق را از
اولویتهای اساسی و مهم ناجا دانست و گفت :در این راستا
حرکت جهادی و انقالبی در جهت مبارزه با این پدیده شوم
مد نظر است.
سردار مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به کشفیات
کاالی قاچاق در ســال  ۹۶اشاره کرد و افزود :ارزش ریالی
کشفیات کاالی قاچاق در سال گذشته نسبت به سال ۹۵
معادل  ۵۱درصد افزایش داشته است.
وی بــا بیان اینکه پروندههای بیــن  ۱۰۰تا  ۵۰۰میلیون
تومان با افزایش  ۳۹درصدی روبهرو بوده اســت افزود :در
ســال  ۹۵تعداد سه هزار و  ۲۳پرونده و در سال  ۹۶چهار
هزار و  ۱۹۰پرونده قاچاق تشکیل شده است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا پروندههای تشــکیل شده باالی
 ۵۰۰میلیون تومان در ســال  ۹۶را  ۸۵۷فقره عنوان کرد
و گفت :این میزان نســبت به سال  ۵۰ ،۹۵درصد افزایش
داشته است.

فرمانده انتظامی فارس:

پليس راهور ويترين
نيروي انتظامي است

فرمانده انتظامی استان با بيان اينكه درحال حاضر كاركنان
پليس راهور با كمترين آســيب درحال خدمترســانی به
مردم هســتند گفت :پليس راهور ،ويترين نيروی انتظامی
است.
به گزارش ایســنا منطقهی فارس به نقل از سایت پلیس
استان فارس ،سردار احمدعلی گودرزی در مراسم قدردانی
از کارکنــان پلیس راهور این اســتان و خانوادههای آنان،
بااشــاره به اينكه بهترين ســرمايه برای پليــس ،اعتماد
مردم اســت افزود :يكی از مؤلفههای كسب اعتماد مردم،
نگهداشتن حرمت آنها است.
وی تصريح كرد :كالنتریها و پاسگاههای انتظامی و پليس
راهور بيشترين تماس و ارتباط را با مردم دارند و مأموران
بايد در راســتای تكريم ارباب رجوع و كسب رضايتمندی
آنها تالش كنند .فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشــاره
به تأكيدات مقــام معظم رهبری مبنیبر كاهش تصادفات
و حوادث رانندگی افزود :وجود تعداد بسيار زيادی معلول
ناشی از حوادث رانندگی در استان فارس ،زيبنده و در شأن
مردم با فرهنگ استان فارس نيست.
گودرزی گفت :بــا وجود اينكه در حوزه درونشــهری با
كاهش تصادفات روبهرو بودهايم ليكن درحال حاضر استان
فارس متأســفانه رتبه اول كشــور درخصوص تصادفات را
بهخود اختصاص داده است.
وی بــر تالش همهجانبه و مجاهدانه كاركنان پليس راهور
اســتان فارس در راســتای كاهش تصادفــات و حوادث
رانندگی تأكيد كرد و خواهان استفاده از ساير ظرفيتهای
موجود در اين راستا شد.

عالیشوندی تأیید کرد :عدم ارسال مصوبه پیرامون تغییرات هیئت رئیسه شورا به فرمانداری
پیمان کشاورز -گروه خبر:

حاشــیهها در جلســات ادارات و نهادهــا از جذابیــت خاصی
برخوردارند ،به ویژه که پای نهادی همچون شورای شهر درمیان
باشد .روز بیست فروردین شورای شهر شیراز طرحی دوفوریتی
را در دســتور کار قرار داد مبنیبر کاهش اعضای هیئت رئیسه
که بر این مبنا اعضا برای این کاهش ســخنگوی شورا را نشان
گرفته و به اتفاق آرای این پست را به رئیس شورای شهر واگذار
کردند ،عملی که نشــانگر همه علیه یکی و یکی علیه همه بود.
اما پیش از این اقدام علــی ناصری که تا پیش از این به عنوان
سخنگوی شورا شناخته میشد به عنوان تنها مخالف این طرح
به صحبت پرداخت.
ناصری که اعتقاد داشت تصمیماتش برای به کارگیری مشاوران
مختلف و همچنین شفافیت در عملکرد و فعال بودن وی باعث
بروز این اتفاق است در صحبتهای خود از فرماندار ،استاندار و
شورای عالی استان خواستار مداخله در روند عملکردهای شورا
شــد و مدعی شد که شورا به واسطه فشــار البیهای قدرت و
رانت درحال تصمیمگیری است و این روند بایستی متوقف شود.
درگیری لفظی میان رئیس شورا که سخنگوی فعلی محسوب
میشــود با سخنگوی سابق نیز دقایقی از وقت جلسه را بهخود
اختصاص داد.
اما اصــل ماجرا و ماده قانونی مربوط بــه آن چه بود؟ در ماده
 9آییننامه اجرایی تشــکیالت شوراهای اسالمی آمده است که
رئیس شورا سخنگوی شوراســت مگر آنکه شورا عضو دیگری
را تعیین کند و مواضع و اطالعات رســمی شورا توسط او اعالم

میشود.
سیداحمدرضا دســتغیب رئیس شورای شهر که درحال حاضر
به عنوان سخنگوی شورا شناخته میشود در نخستین نشست
خبری خود در ســال  97در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران
پیرامون اختالف به وجودآمده ضمن استقبال از وجود اختالف
در شــورا به همان ماده  9آییننامه اجرایی تشــکیالت شوراها
استناد کرد و گفت« :آییننامه صراحت دارد که سخنگوی شورا
رئیس شوراست و بر ما تکلیف است که این آییننامه را مطابقت
داده و اصالح کنیم ».اما نکته مغفول در این قسمت بخش دوم
آییننامه است که با ذکر قید «مگر» به نظر میرسد که تکلیف
شــورا تا حدودی تعیین شده باشد .این همه ماجرا نبود و پس
از تصویب الیحه مذکور نوبت به تأیید فرمانداری رســید ،ولی
اعضای شورا با تلقی کردن این الیحه بهعنوان آییننامه داخلی
راه دخالت فرمانداری را تا حدودی در این موضوع بستند.
فرماندار شــیراز در گفتگویی اختصاصی با شــیرازنوین ضمن
تأیید عدم ارسال مصوبه پیرامون تغییرات هیئت رئیسه شورا به
فرمانداری گفت :تاکنون هیچ درخواست و مصوبهای درخصوص
تغییرات هیئت رئیسه به فرمانداری ابالغ نشده و ما نیز با استناد
به مطالب مندرج در رســانهها نامهای برای استانداری و شورای
عالی استانها فرستادیم مبنیبر اینکه تغییرات پیش از موعد در
ترکیب هیئت رئیسه شورا اعمال شده و مصوبه این تغییرات نیز
تاکنون به فرمانداری ابالغ نشــده و هرچه سریعتر این موضوع
میبایست به صورت مصوبه به فرمانداری و هیئت تطبیق مستقر
در فرمانداری ابالغ شود.

حیدر عالیشوندی نظر نهایی در مورد تغییرات در هیئت رئیسه
شورای شهر را به بعد از ابالغ مصوبه تغییرات موکول کرد و در
عین حال گفت :تغییرات با مواد قانونی تطبیق داده میشــود و
چنانچه مغایر با قانون باشــد رد خواهد شد .اکنون بنا به گفته
فرماندار شــیراز باید منتظر بود تا سرانجام تغییرات در هیئت
رئیسه شورا معلوم شود و چنانچه این تغییرات به صورت مصوبه
به هیئت تطبیق ابالغ شــود به احتمال زیاد ازسوی این هیئت
رد خواهد شــد چرا که پس از انتخاب اعضای هیئت رئیســه
شــورا و ابالغ حکم آنها هرگونه تغییــری در ترکیب منوط به
فوت ،بیماری و یا اســتعفای یکی از اعضا خواهد بود که به نظر
هیچ یک از دالیل فوق در مورد ســخنگوی به ظاهر سابق شورا
قطعیت ندارد مگر آنکه اعضای شورا دلیل موجهی برای تغییرات
پیش از موعد در ترکیب هیئت رئیســه داشته باشند و بتوانند
شورای عالی استان را اقناع کنند.
درحال حاضــر چالش اصلی پیش روی شــورا تغییرات پیش
از موعد مقرر اســت که مطابق قانون میبایست اعضا چنانچه
تمایل به این تغییر داشــتند تا اول شهریورماه صبر میکردند و
یا اینکه این امر به صورت توافقی میان طرفین حل میشــد که
درحال حاضر راه ســوم از سوی اعضا انتخاب شد ،راهی که به
لحاظ قانونی وجود خارجی نداشت و اعضا امیدوارند تا با تمسک
قرار دادن آییننامه داخلی و عمل طبق آن این تغییر را پابرجا
نگهدارند درحالی که این مناقشــه اکنون روی میز اســتاندار و
شورای عالی استان قرار دارد و باید منتظر ماند تا پاسخ نهایی را
شنید؛ تغییر یا بازگشت به عقب؟

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس:

عدالت ترمیمی راهحل کاهش پروندههای قضایی است

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس
با بیــان اینکه عدالت ترمیمی اگرچه به ظاهر غربی اســت اما
ریشه در دین اسالم و فرهنگ ما دارد گفت :در سال  96تعداد
42110فقره پرونده را به صلح و ســازش خاتمه یافته که از این
تعــداد  50فقره پرونده قتل غیر عمد بوده و این از نتایج اجرای
عدالت ترمیمی دستگاه قضایی استان است.
احمد رحمانیان در همایش عدالت ترمیمی و عدالت کیفری که
در دانشکده حقوق و علوم سیاســی دانشگاه شیراز برگزار شد
اظهار داشــت :عدالت ترمیمی فرایندهای غیر رسمی رسیدگی
به اختالفات ناشــی از وقوع جرم و دعوی را بهعنوان جایگزین
فرایند رســمی و دولتی مطرح میکند و از ظرفیتهای موجود
در فرهنگ عامه با روشهای بومی ،محلی و شبه قضایی جوامع
برای تســهیل ســازش و مصالحه میان اطراف جــرم و ترمیم
خسارتها و آسیبهای بزهدیدگان استفاده میکند.
وی افــزود :عدالت ترمیمی عالوهبر حل و فصل اختالفاتی که با
ارتکاب جرم انجام شــده ،خصومت ،تنش و اختالل ناشی از آن
را بیــن بزهدیده و بزهکار در جامعه محلی در چهارچوب فرایند
مذاکــره و مصالحه جمعی رفع و ترمیم میکند ،بنابراین هدف
اصلی عدالت ترمیمی ،اجتناب از فرایند کیفری ،قضایی رسمی
و پیچیده و پرهزینه و مشــارکت دادن جامعه مدنی اســت که
بزهکار و بزهدیده از اعضای آن در مذاکرات اصالحی و سازشــی
محســوب میشوند .دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان
فارس یادآور شــد :عدالت ترمیمی هرچنــد ب ه ظاهر جایگاه و
خاستگاه آن غربی و کمتر از یکصد سال از اعالم آن میگذرد

اما با دقــت میتوان دریافت این موضوع ریشــه در آموزههای
شــرعی و در آیات و روایات با ذکــر موضوع اصالح ذاتالبین و
صلح و ســازش و همچنین آیینهای سنتی در جامعه فعلی از
قبیل آیین فصل در میان عشــایر عرب خوزســتان و برخی از
مناطق دیگر و ســابقه آن بیش از یکهزار ســال قبل در ایران
برمیگردد .رحمانیان با بیان اینکه از منظر قانونگزاری قوانینی
از قبیــل قانون تشــکیل دادگاههای صلح ،مــاده واحده قانون
راجعبه امور قضایی عشــایر و ایالتی که اســکان داده میشود،
تصریح کرد :قانون تشــکیل خانه انصاف ،قانون تشکیل شورای
داوری و ...قبل از انقالب وجود داشــته و بعد از انقالب مصداق
بارز عدالت ترمیمی شــوراهای حل اختالف با رویکرد صلحی و
سازشــی اســت .همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری و با
ذکــر نهادهایی از قبیل میانجیگری ،تعلیق تعقیب و در قانون
مجازات اســامی نهادهایی ازقبیل معافیــت از کیفر و تعویق
صدور حکم رویکرد اصلی آن عدالت ترمیمی است.

آغاز طرح همیاران برق برای سومین سال متوالی
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از آغاز طرح همیاران
برق برای سومین سال متوالی در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد.
مهدی طالبی ،با اعالم این خبر اظهار داشــت :این شرکت با توجه به لزوم آموزش و آگاهسازی
پایهای موارد بهینهســازی مصرف برق و تأثیر بهسزای فرهنگسازی از سنین پایین نسبت به
اجرای طرح همیاران برق برای ســالهای تحصیلی  94-95و 95-96اقدام کرد که با استقبال
خوبی از سوی دانشآموزان ،مربیان و خانوادههای آنها روبرو شده است وهمچنین تأثیر بسزایی
نیز در کنترل پیکبار تابستان سال های  95و  96به همراه داشت.
وی ادامه داد :به منظور تداوم ترویج فرهنگ بهینهســازی مصرف برق ،این شــرکت نسبت به
اجرای این طرح برای ســومین ســال متوالی در ســال تحصیلی  96-97با همکاری ادارههای
آموزش و پرورش شهرستان ها اقدام کرده و مقرر شده است نمایندگان آموزشدیده این شرکت
نســبت به حضور در مدارس و آموزش موارد بهینهسازی مصرف و ارائه راهکارهای صرفهجویی
در انرژی برق به دانشآموزان ،معلمان و مدیران اقدام و بستهها و هدایای فرهنگی آموزشی به
آنها اهدا شود.
طالبی یادآورشد :همیاران برقی که موفق شوند با بکارگیری موارد بهینهسازی مصرف نسبت به
مدیریت برق منزل خود در تابستان اقدام کنند و همچنین مدیران همکاریکننده در این طرح
و معلمان دارای بیشترین درصد مشارکت ،از پاداشهای خوبی بهرهمند خواهند شد.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اضافه کرد :با توجه به
تأثیر به سزای همکاری و پیگیری کادر مدیریتی و آموزشی مدارس در اجرای بهتر طرح همیاران
برق و مشــاهده نتایج مثبت این موضوع در اجرای طرح در ســال تحصیلی گذشــته ،در سال
جاری نیز مدیران و معلمان برتر دارای بیشــترین درصد مشارکت از پاداش درخور مالحظهای
برخوردارخواهند شد.

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه  ۵در رشته کاوشهای
زمینی جهت عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سیدان اقدام نماید.
 )۱محل پروژه :شهر سیدان
 )۲مدت اجراء پروژه۳ :ماه
 )۳محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی -نبش خیابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -۲امور قراردادها
 )۴برآورد اولیه5/675/411/755 :ریال
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد۹۷/۰۲/۲۹ :
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات۹۷/۰۳/13 :
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی ۹۷/۰۳/۲۰ :و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج۹۷/۰۳/۲۲ :
 )۸به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )۹مبلغ تضمین شرکت در مناقصه28/500/۰۰۰ :ریال
 )۱۰قیمت اسناد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال به حساب  ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴بانک ملت به شناسه پرداخت  ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲نام شرکت آب و فاضالب استان فارس.
 )۱۱اعتبارات طرح از محل تامین آب و آبرسانی به شهرهای کوچک استان  401ف  ۱۳۰۷۰۰۳میباشد.
 )۱۲نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس (سه ماه اعتبار)
 )۱۳رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژههای آب و فاضالب شهری الزامی است.
 )۱۴سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 )۱۵جهت دریافت اسناد داشتن معرفینامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
وبسایت جهت بازبینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شــرایطی که مایل به شــرکت در مناقصه میباشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اســناد مناقصه اقدام نمایند .با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات ،کلیه
شرکت کنندگان در مناقصه میبایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irثبتنام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
تاریخ آگهی نوبت اول ۹۷/۰۲/۲۴ :و نوبت دوم ۹۷/۰۲/۲۶
 /4866م الف
شرکت آبفا استان فارس

وی یادآور شــد :شــوراهای حل اختالف بهعنوان نماد عدالت
ترمیمی با هدف حل اختالف و صلح و ســازش بین اشــخاص
حقیقی و حقوقی غیر دولتی ،کاهش مراجعات مردم به محاکم
و توســعه مشــارکتهای مردمی ،جرمزدایی و کیفرزدایی در
چهارچوب یک سیاستهای جنایی مشارکتی از جمله اقدامات
مهم قوه قضاییه در راستای عدالت ترمیمی بوده است.
این مقام قضایی با تأکیدبر اینکه شوراهای حل اختالف با تراضی
طرفین مجاز به انجام صلح و ســازش در کلیه دعاوی حقوقی،
مدنی و خانوادگی ،کلیه جرائم قابل گذشــت و جنبه خصوصی
جرائم غیر قابل گذشت اســت خاطرنشان کرد :شوراهای حل
اختالف روستایی صرفاً صالحیت صلح و سازش دارند .شوراهای
حل اختالف اســتان فارس در ســال  96موفق شــدند تعداد
42110فقره پرونده را به صلح و سازش خاتمه و با ایجاد صلح و
سازش بین خانواده مقتولین و قاتل در پرونده  50فقره قتل غیر
عمدی و در نتیجه از سلب حیات  50نفر و از بیسرپرست شدن
خانواده آنها جلوگیری کند.
وی همچنین متذکر شــد :میزان صلح و ســازش شورای حل
اختالف اســتان درخصوص پروندههای قتل عمدی در ســال
 96نســبت به ســال  138/1 ،1395درصد رشد داشته است.
بنابراین مشــارکت مردم در دعاوی ،جلوگیری از ورود بیحد و
حصر پروندهها به مراجع قضایی ،جلوگیری از اطاله دادرســی
و تراکم پروندهها ،ایجاد صلح و ســازش و همچنین جلوگیری
از تحمیل هزینههای زیاد بر دولت از جمله محاســن عملکرد
شوراها محسوب میشود.

حرنو
ف
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رمضان؛
ماه عبادتهای عاشقانه و نیایشهای عارفانه
سالی دگر و ماه رمضانی نو و مهمانی دگری پیش آمد و رب جلیل ما را بر سر خوان
و کرم خود نشــاند و این یعنی خوششانســی ما آدمهایی که توفیق بهرهمندی از
الطاف و عنایات حق تعالی را در این ماه شــریف و اوقات خاصه بویژه شبهای قدر
و لحظات ملکوتی اذانهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشــا و دقایق و ســاعات
گهربار ســحر و افطار نصیب خود کردهایم .السالم علیک یا شهر الله االکبر و یا عید
اولیائه .خوشآمدی .ای رمضان بیا و با آمدنت وعده بخشــش گناهان و به رستگاری
رســیدنمان را نوید ده .بیا و ما را رها کن از زشــتی و پلیدی و با نور قرآنی که در
شــبهای قدر نازل شده غبار و زنگار فراموشــی را از دلهای ما بزدا .روزه ،تمرین
کالس زندگی ،درس ایثار و خلوص و بندگی اســت .روزه ،زنجیر هوا گسستن و دیو
و بتهای درون بشکســتن است .روزه یعنی نفس خود را پاک کردن و قلب ابلیس
درونمان را چاک کردن .شــهر رمضان الذی انزل فیه القرآن .ماه مبارک رمضان ،ماه
دوری از گناهان و ماه بندگان مخلص خداســت .به عاصیان وعده رحمت رسید که
ماهی سرشــار از برکــت و رحمت و عبادتهای پذیرفته در راه اســت .ماه رمضان،
ماه مفروشکردن قدوم شــب قدر با اشــکهای شــوق برای درک زیباترین لحظه
حیات انسانی اســت .حلول ماه مبارک رمضان ،بهار قرآن ،ماه عبادتهای عاشقانه،
نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض کرده و آرزومند قبولی
طاعات و عبادات بندگان خالص خدا در این ماه عزیز و دوستداشــتنی هستم.قدر
شبها و روزهای این ماه بزرگ را بدانیم و فرصتهای خودسازی و پاالیش درون و
برونمان را در این ماه پر خیر و برکت و ماه دعا و توبه از دست ندهیم.

صیانت از ماه رمضان توسط بازاریان شیراز

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز فارس ،کسبه و بازاریان شیراز با صیانت
از مــاه مبارک رمضان به عنوان یک وظیفه الهی و شــرعی خــود ،این ماه عزیز را
بهتمامی مسلمانان علیالخصوص مردم مؤمن و خداجوی شیراز سومین حرم اهل
بیت (ع) در ایران تبریک میگویند .لذا اتاق اصناف مرکز اســتان فارس از واحدهای
تحت پوشش اتحادیه های محترم صنفی شیراز علیالخصوص توزیعکنندگان مواد
غذایی ،سوپرمارکتها ،هایپرها و فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای تقاضامند است در
این ماه مبارک نسبت به رعایت شئونات اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر در
حد لسانی طبق شرع مقدس اقدام کنند و از این رهگذر وظیفه شرعی خود را انجام
داده و نزد خداوند متعال معجور باشیم.

اعزام 200مبلغ به بقاع متبرکه فارس در ایام رمضان

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس از اعزام 200نفر مبلغ
بومی و غیربومی به مناســبت اجرای طرح ضیافت الهــی در اماکن مذهبی و بقاع
متبرکه سراسر استان فارس خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره كل اوقاف و امور
خيريه فارس ،حجتاالسالم و المسلمین سیدمیثم حسینی در این خصوص عنوان
کرد :همهساله به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و اجرای طرح ضیافت الهی
در بقاع متبرکه ،مبلغان بومی و غیر بومی به آستان مقدس امامزادگان سراسر استان
و مناطق محروم اعزام میشــوند .وی ابراز کرد :در ماه میهمانی خدا تعداد 100نفر
مبلغ غیر بومی از شهر مقدس قم به بقاع متبرکه و امامزادگان شهرستانهای استان
اعزام میشوند که وظیفه تبلیغ در این ایام را بر عهده خواهند داشت .حجتاالسالم
حســینی با بیان اینکه در بقاع متبرکه شهر شیراز نیز تعداد یکصد نفر مبلغ بومی
به تبلیغ و اجرای برنامههای مذهبی و فرهنگی خواهند پرداخت گفت :در آســتان
مقدس حضرت سید عالءالدین الحسین(ع) ،سید تاجالدین غریب(ع) و آستان مقدس
حضرت علی ابن حمزه (ع) مبلغان بومی همهروزه با حضور در این بقاع پاســخگوی
کلیه زائران و روزهداران هستند.

آگهي مناقصه و ارزيابي کيفي

نوع فراخوان :ارزيابی کيفی و مناقصه عمومی يک مرحلهای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزيابی کيفی و مناقصه عمومی يک مرحلهای نسبت به انتخاب پيمانکاران واجد شرايط حداقل با رتبه  5در رشته کاوشهای
زمينی جهت عملیات حفر دو حلقه چاه آبرفتی در شهر مرودشت اقدام نمايد.
 )1محل پروژه :شهر مرودشت
 )2مدت اجرای پروژه3 :ماه
 )3محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات :خيابان قدوسی غربی -نبش خيابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -2امور قراردادها
 )4برآورد اوليه 6/990/935/068 :ريال
 )5تاريخ نهايی اخذ اسناد97/03/01 :
 )6تاريخ نهايي قبول پيشنهادات97/03/27 :
 )7تاريخ کميسيون بازگشايی پاکات ارزيابی 97/03/28 :و تاريخ بازگشايی پاکات الف و ج97/03/29 :
 )8به پيشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 )9مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 350/000/000 :ریال
 )10قيمت اسناد 1/200/000ريال به حساب  1528936404بانک ملت به شناسه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان فارس.
 )11اعتبارات طرح از محل اعتبارات تأمين آب و آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی 003ف 1307003ميباشد.
 )12نوع تضمين شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس( .سه ماه اعتبار)
 )13رعايت دستورالعمل اجرايی ايمنی در پروژههای آب و فاضالب شهری الزامی است.
 )14ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 )15جهت دريافت اسناد داشتن معرفينامه و کارت ملی معتبر الزامی ميباشد.
وبسايت جهت بازبينی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irميباشد.
پيمانکاران واجد شــرايطی که مايل به شــرکت در مناقصه ميباشــند ميتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دريافت اســناد مناقصه اقدام نمايند .با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات ،کليه
شرکتکنندگان در مناقصه ميبايست در پايگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irثبتنام و کد کاربری دريافت نمايند و همراه با پاکات پيشنهاد خود کد کاربری را تحويل نمايند.
تاريخ آگهی  :نوبت اول 97/02/26 :و نوبت دوم 97/02/29
 /5079م الف
شرکت آبفا استان فارس

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه  ۵در رشته کاوشهای
زمینی جهت عملیات حفر دو حلقه چاه آهکی در شهر فسا اقدام نماید.
 )۱محل پروژه :شهر فسا
 )۲مدت اجراء پروژه۳ :ماه
 )۳محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی -نبش خیابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -۲امور قراردادها
 )۴برآورد اولیه۹/۲۹۰/۶۶۷/۵۶۸ :ریال
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد۹۷/۰۲/۲۹ :
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات۹۷/۰۳/۱۹ :
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی ۹۷/۰۳/۲۰ :و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج۹۷/۰۳/۲۲ :
 )۸به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )۹مبلغ تضمین شرکت در مناقصه۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ :ریال
 )۱۰قیمت اسناد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال به حساب  ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴بانک ملت به شناسه پرداخت  ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲نام شرکت آب و فاضالب استان فارس.
 )۱۱اعتبارات طرح از محل تامین آب و آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی استان ( ۰۰۳ف  )۱۳۰۷۰۰۳میباشد.
 )۱۲نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس (سه ماه اعتبار)
 )۱۳رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژههای آب و فاضالب شهری الزامی است.
 )۱۴سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 )۱۵جهت دریافت اسناد داشتن معرفینامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
وبسایت جهت بازبینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شــرایطی که مایل به شــرکت در مناقصه میباشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اســناد مناقصه اقدام نمایند .با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات ،کلیه
شرکت کنندگان در مناقصه میبایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irثبتنام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
تاریخ آگهی نوبت اول ۹۷/۰۲/۲۴ :و نوبت دوم ۹۷/۰۲/۲۶
 /۴۸۶۵م الف
شرکت آبفا استان فارس

