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ميالد  پس از مرگ زندگي بخشيد
اعضاي بدن پسر جوان كه در جريان سانحه رانندگي به مرگ مغزي 
مبتال شده بود با رضايت خانواده اش به چهار بيمار نيازمند اهدا شد. 
به گزارش جوان، چند شب قبل به مأموران پليس شهرستان خدابنده 
خبر رس��يد كه حادثه رانندگي در يكي از خيابان ها اتفاق افتاده است. 
با حضور پليس مش��خص شد كه راكب يك موتورس��يكلت در جريان 
تصادف با خودروي وانت به شدت مجروح شده است كه به بيمارستان 
اميرالمؤمنين منتقل ش��د. از آنجا كه امكانات بيمارستان براي نجات 
پسر 26 س��اله كه ميالد نام داش��ت كافي نبود او به توصيه پزشكان به 

بيمارستاني در زنجان منتقل شد. 
عموي ميالد در شرح حادثه توضيح داد: آن شب ميالد در حال برگشت 
از محل كارش بود كه حادثه اتفاق افتاد. گويا به جز يكي از چراغ هاي 
عقب خودروي وانت ديگر چراغ هاي روشنايي خودروي وانت اصاًل كار 
نمي كرده اس��ت. ميالد در حالي كه به خودروي وانت نزديك مي شد 
تصور كرده بود كه يك موتورس��يكلت مقابل او در حال حركت است، 
براي همين هنگام س��بقت ناگهان با قس��مت عقب خودرو تصادف 

مي كند و دچار حادثه مي شود.
او بعد از انتقال به بيمارس��تان زنجان تحت درمان قرار مي گيرد، اما 
تالش پزشكان اين بيمارس��تان هم راه به جايي نمي برد و او بعد از دو 
روز درمان به مرگ مغزي مبتال مي شود. پس از آن پزشكان به برادرم 
توصيه كردند كه اعضاي بدن فرزندش را به بيماران نيازمند اهدا كند. 
برادرم هم ماجرا را با ما در ميان گذاشت كه بعد از مشورت تصميم به 
اين كار بزرگ گرفتيم تا اعضاي بدن مي��الد نجات بخش چند بيمار 
نيازمند باشد و خانواده هاي ديگر از نگراني فاصله بگيرند و روح ميالد 

هم در آرامش باشد. 
دكت��ر س��اناز دهقاني ، رئي��س واحد فراه��م آوري اعض��اي پيوندي 
بيمارستان سينا هم به خبرنگار ما گفت: پس از اعالم رضايت خانواده 
ميالد ، او از زنجان به بيمارستان س��يناي تهران منتقل شد و با تالش 
پزشكان كليه ها، كبد و قلب بيمار مرگ مغزي به بيماران نيازمند جان 

دوباره اي بخشيد. 

سرباز دانش�گاه امام حس�ين)ع( كه كليپ درگير ش�دن او با يك 
س�ارق در دفاع از يك زن منتش�ر شده اس�ت ماجرا را ش�رح داد. 
چند روز پيش فيلمي   در فضاي مجازي منتشر شد كه نشان مي داد يك 
سارق در پياده رو به دنبال  زني رهگذر است و در يك فرصت براي سرقت   
اقدام مي كند. مرد س��ارق، در حال ضرب و جرح زن رهگذر براي سرقت 
كيف او بود كه يك خودروي پرايد از راه مي رسد و راننده پس از درگير شدن 
با س��ارق،  زن  رهگذر را نجات مي دهد. سرباز وظيفه كه محمد نوري نام 
دارد متولد سال 72 و سرباز دانشگاه امام حسين )ع( است. او در شرح ماجرا 
گفت: من هر روز ساعت 16 از پادگان خارج مي شوم. روز حادثه هم به دليل 
سردرد مرخصي ساعتي گرفتم و حدود ساعت 13 بود كه از پادگان خارج 
شدم. وي افزود: حدود س��اعت 13:15 بعد از خروج از در دژباني، متوجه 
شدم كليدم را جا گذاشته ام، بنابراين براي برداشتن كليد به محل خدمت 
برگشتم. طبق روال خواستم ماشينم را در كوچه پارك كنم، اما جاي پارك 
پيدا نكردم براي همين تصميم گرفتم ماشينم را در يك كوچه ديگر پارك 
كنم كه با صحنه سرقت مواجه شدم. س��رباز وظيفه ادامه داد: آن لحظه 
غيرتم قبول نكرد و با خودرو به سارق زدم و با سارق درگير شدم، دست من 
از پيش آسيب ديده بود و هنگام درگيري، آسيب دستم بيشتر شد. وي ادامه 
داد: مرد سارق چاقو داشت كه هنگام درگير چاقوي او به زمين افتاد كه آن 
را برداشتم. بعد هم اصرار داشت كه چاقويش را پس بدهم. سرباز وظيفه 
همچنين به سوءاستفاده از رفتارش در فضاي مجازي اشاره كرد و گفت: بعد 
از حادثه يك نفر در فضاي مجازي به نام من صفحه اي در اينستاگرام ايجاد 
كرده و تصاوير ماجرا را پخش كرده و مردم هم بي خبر از همه جا به شماره 

حسابي كه داده پول واريز كرده اند. 
سرهنگ اكبر ش��هباز، معاون اجرايي دانشگاه امام حسين )ع( هم ضمن 
تجليل از اقدام اين سرباز گفت: كار اين سرباز بسيار ارزشمند است، مقدمات 
كار فراهم شده و ان شاءاهلل وي به بهترين شكل مورد تشويق قرار مي گيرند 
همچنين سعي مي كنيم براي ش��ش ماه اضافه خدمت وي نيز با لحاظ 
مقررات فكري كنيم و مورد عفو قرار گيرند،  زيرا اين شش ماه اضافه خدمت 

به دليل اين است كه وي ديرتر به خدمت مقدس سربازي اعزام شدند. 

راننده خودروي سواري پرايد كه متهم 
اس�ت درگي�ري او در ترافي�ك ميدان 
آزادي به م�رگ راننده تاكس�ي منجر 
شده اس�ت به زودي در دادگاه كيفري 
يك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش ج��وان، چندي قب��ل مأموران 
پلي��س ته��ران از مرگ مش��كوك راننده 
تاكسي حوالي ميدان آزادي باخبر و راهي 
محل شدند. شواهد نشان داد آن مرد پس 
از درگي��ري ب��ا راننده خودروي س��واري 
پرايد دچار حادث��ه ش��ده و در راه انتقال 
به بيمارستان فوت شده اس��ت.  با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات در اين 
باره به جريان افتاد. يكي از مأموران پليس 
راهور كه شاهد ماجرا بود، گفت: هنگامي 
كه حادثه اتف��اق افتاد ترافيك ب��ود و دو 
راننده با هم درگير شدند. در آن درگيري 
راننده پراي��د چند ضربه به س��ر و صورت 
راننده تاكسي زد كه ماجرا با ميانجيگري 
ش��هروندان تمام ش��د. راننده تاكسي در 

حال رفتن به سمت ماشينش بود كه يك 
باره روي زمين افتاد كه با اورژانس تماس 

گرفتيم و او به بيمارستان منتقل شد. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
خانواده راننده تاكسي كه جواد نام داشت 
عليه راننده پرايد شكايت كردند و گفتند 
كه ضربه هايي كه او به سر جواد زده منجر 
به بروز حادثه شده است. گزارش پزشكي 
قانوني در اي��ن باره نش��ان داد علت فوت 
گرفتگي عروق كرونري قلب بوده اس��ت. 
همچنين اعالم ش��د عروق كرونري قلب 
جواد از قبل گرفتگي ش��ديد داشته كه بر 
اثر اس��ترس دچار پرخوني و ايست قلبي 

شده است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات راننده پرايد 
كه رامين نام داش��ت م��ورد تحقيق قرار 
گرفت. او گفت: »آن روز همراه همس��رم 
سوار خودرو  در حال عبور از ميدان آزادي 
بوديم. با اين كه ترافيك بود راننده تاكسي 
از پشت سر ش��روع به بوق زدن كرد. به او 

گفتم ترافيك اس��ت و بي دليل بوق نزند. 
اما او ناراحت ش��د و س��ر همين موضوع با 
هم درگير ش��ديم. من س��عي كردم آرام 
باشم، اما او دست بردار نبود و مدام فحاشي 
مي كرد. باالخره درگيري تمام شد، اما چند 
دقيقه بعد همچنان كه در ترافيك بوديم، 
راننده تاكسي شروع به داد و فرياد كرد. من 
هم عصباني ش��دم و وقتي از ماشين پياده 
شدم دو ضربه به صورتش زدم. درگيري با 
ميانجيگري مأمور پليس راهور و شاهدان 
تمام شد و راننده تاكسي به طرف ماشينش 
رفت كه يكباره روي زمين افتاد. باور كنيد 
در مرگ او نقش��ي نداش��تم فقط كنترل 
اعصابم را از دست دادم و دو ضربه صورتش 

زدم.«
با كامل شدن بررسي ها بازپرس راننده پرايد 
را به اتهام قتل شبه عمد مجرم شناخت و 
كيفرخواست عليه وي صادر شد  و پرونده 
در نوبت رس��يدگي در دادگاه كيفري يك 

استان تهران قرار گرفت.

مرگ غم انگيز كودك  در سقوط از طبقه 4 
پسربچه خردسال هنگام بازي در خانه اش از پنجره طبقه چهارم به پايين سقوط كرد و فوت شد. 
دو روز قبل به مأموران پليس تهران خبر رسيد پسربچه اي هنگام بازي از طبقه چهارم ساختمان مسكوني به 
پايين سقوط كرده و فوت شده است. با حضور بازپرس و تيم جنايي در محل حادثه حوالي بزرگراه نواب جسد به 
پزشكي قانوني منتقل شد. مادر طفل در شرح ماجرا گفت: ما ساكن طبقه چهارم هستيم. ساعتي قبل من براي 
نصب پرده به خانه همسايه مان در طبقه پايين رفتم و بچه ام در خانه مشغول توپ بازي بود كه متوجه شدم از 
پنجره به پايين سقوط كرده و فوت شده است. در بررسي ها مشخص شد كه توپ كودك هنگام بازي از پنجره 
به كوچه سقوط كرده است. طفل خردسال براي ديدن وضعيت توپ خودش را به لبه پنجره رسانده و كنترل 

خودرا از دست داده و حادثه اتفاق افتاده بود. بررسي هاي بيشتر در اين باره جريان دارد.

سارق كيف 18 هزاردالري گرفتار پليس شد
مردي كه موفق به س�رقت كيف حاوي 18 هزار دالري در تهران شده بود در شهرستان رومشكان 

لرستان بازداشت شد. 
به گزارش جوان، سرداريحيي اللهي، فرمانده انتظامي استان لرستان توضيح داد: روز گذشته مأموران 
پليس تهران با در دست داشتن نيابت قضايي براي بازداشت يك سارق وارد شهرستان رومشكان شدند. 
براساس اوراق پرونده مرد س��ارق چند روز قبل در يكي از خيابان هاي تهران كيف مردي رهگذر را كه 
حاوي 18 هزار و 200 دالر س��رقت كرده بود. مأموران پليس تهران هم در جريان تحقيقات خود متوجه 
شده بودند سارق به شهرستان رومشكان گريخته كه مخفيگاه وي را شناسايي كردند. بعد از كامل شدن 

بررسي ها در اين باره مأموران پليس متهم را در مخفيگاهش بازداشت كردند.   

م�رد س�ارق بع�د از س�رقت گوش�ي تلف�ن 
همراه ش�هروندان با ارسال ش�ماره كارت به 
شماره های موجود در گوشی از آنها  درخواست 
پول مي ك�رد كه س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، 13 خرداد ماه امس��ال مردي با 
مركز فوريت هاي پليس ته��ران تماس گرفت و 
سرقت گوشي تلفن همراهش را گزارش داد. او به 
مأموران پليس گفت: هنگام عبور از خيابان هالل 
احمر در حال حرف زدن با تلفن همراهم بودم كه 
مردي نقابدار مقابلم قرار گرفت. او با تهديد چاقو 
خواست كه گوشي تلفن همراهم را به او بدهم. من 
هم از ترس جانم تلفنم را به او دادم. سارق هم بعد 
از گرفتن گوشي با موتور از محل فرار كرد. وقتي 
پرونده در پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران بزرگ 
بررسي شد ش��اكي جزئيات تازه تري از ماجرا را 
براي پليس شرح داد. او گفت: بعد از اين كه سارق 

گوشي تلفن همراهم را سرقت كرد متوجه شدم كه 
مخاطبانم را هم فريب داده و از آنها پول گرفته است. 
او گفت بعد از آن چند نفر از دوستانم تماس گرفتند 

و گفتند پولي را كه خواسته بودم  به شماره كارت 
ارسال شده واريز كرده اند در حالي كه من هرگز از 
آنها درخواست پول نكرده بودم. وقتي تحقيق كردم 

فهميدم كه سارق شماره كارتي را براي مخاطبانم 
پيامك كرده و درخواست پول كرده است. بعضي از 

آنها هم به شماره كارت پول ريخته اند. 
با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار پليس گذاشت 
شماره كارت بانكي مورد نظر بررسي و مشخص 
شد كه مالك حساب چند روز قبل سرقت كارت 

بانكي اش را گزارش داده بود. 
در ش��اخه ديگ��ري از بررس��ي ها و در حالي كه 
ش��كايت هاي مش��ابه در حال مطرح شدن بود 
مأموران پليس موفق ش��دند مخفي��گاه متهم 
را شناس��ايي و او را بازداش��ت كنن��د. متهم در 
بازجويي ها به س��رقت هاي سريالي به اين شيوه 
اعتراف كرد. س��رهنگ كارآگاه علي عزيزخاني، 
رئيس پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم 

جريان دارد.

کالهبرداری پس از دزدی گوشی 

راننده خشمگين به ميز محاكمه رسيد

روايت  سربازي
 كه  با  سارق كيف قاپ  درگير شد 

هيچ سايت همسريابي
 اجازه فعاليت ندارد

رئيس مركز تشخيص و پيش�گيري از جرائم سايبري پليس فتای 
ناجا گفت: هيچ سايت همسريابي در كش�ور اجازه فعاليت ندارد. 
سرهنگ علي محمد رجبي به كالهبرداري ش��بكه هاي اجتماعي و 
سايت هاي مجازي با پوشش سايت همس��ريابي اشاره و تصريح كرد: 
پليس فتا در حوزه فعاليت همس��ريابي به هيچ ف��رد يا گروهي مجوز 

نمي دهد. 
وي از خانواده ه��ا و دختران و پس��ران جوان درخواس��ت كرد فريب 
تبليغات در فضاي مجازي را نخورده و به سايت ها و شبكه هايي كه با 
عناوين مختلف در راستاي همسريابي فعاليت مي كنند توجه نكرده و 

اطالعات و عكس هاي شخصي خود را در اختيار آنها قرار ندهند.

برگ سبز خودروى هاج بك ام وى ام مدل 1396 به رنگ 
 MVM477FJAH060876 قرمز و به شماره موتور
 NATFBAMD1H1049941 و به شماره شاسى
و به شماره انتظامى17 ايران 624 ل 58 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است 
تبريز

ــوارى  ــين س ــبز وبيمه ماش ــوخت وبرگ س كارت س
ــماره شاسى ــوز مدل1386  به ش ــمند دوگانه س  س

12507058 وشماره موتور  12485226239  وشماره 
ــده وازدرجه  ــران 59 مفقود گردي پالك897ت25 اي

اعتبار ساقط است.
 گلستان

اداره كل غله وخدمات بازرگانى استان گلستان ازكليه پيمانكاران واجد شرايط 
دريافت اسناد جهت شركت درمناقصه با مشخصات ذيل دعوت بعمل مى اورد

1-موضوع مناقصه 
انجام خدمات تخليه وبارگيرى كاالهاى اساسى ازوبه كاميون ،تريلى وغيره به 
مقدارحدود 20/000 تن تخليه و20/000 تن بارگيرى ازانبارهاى تحت پوشش 
استان واقع درشهرستان هاى گرگان ،على اباد كتول(فاضل اباد)ازادشهر،گنبد 

،كالله وگاليكش
براورد اوليه :

ــن 400/000/000 ريال  ــرارداد8/000/000/000 ريال ومبلغ تضمي مبلغ ق
ــماره  Ir390100004001058206373747   با  واريز به حساب شباى ش
ــنامه واريز 943294210780373747020003610401 نزد بانك  شناس

مركزى 

2-طريقه دريافت اسناد:ازطريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)به 
ادرس  www.setadiran:ir كليه مراحل برگزارى مناقصه ازدريافت تاارايه 
ــايى پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات  ــنهاد مناقصه گران وبازگش پيش
الكترونيكى دولت(ستاد)انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت 
ــايت مذكور ودريافت گواهى امضاى  عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام درس

الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1زمان انتشار اگهى:1400/9/14

2-مهلت دريافت اسناد:1400/9/21
3-مهلت ارسال پاكت ها ى پيشنهاد :1 /1400/10

4-زمان بازگشايى پاكت ها :1400/10/2
5-زمان اعتبار پيشنهاد:1400/10/30 

اداره كل غله وخدمات بازرگانى استان گلستان

آگهى مناقصه 
بكارگيرى نيروى ساده جهت انجام عمليات 1-تخليه 2-بارگيرى كاالهاى اساسى

مفقودى
ــدل 1385 رنگ  ــمند تيپ ايكس 7 م ــبز خودرو س برگ س
ــماره پالك ( ايران78 -841 ط 65) به  خاكسترى متاليك ش
ــماره شاسى14570407  شماره موتور 12485212596ش
ــده و از درجه اعتبار  متعلق به محمد اميرى قره بابا مفقود ش

ساقط مى باشد.البرز

آگهى تجديد فراخوان پيمانكار
اداره كل فرودگاه هاى استان خراسان رضوى در نظر دارد براساس قانون برگزارى مناقصات، تجديد مناقصه عمومى دو 
مرحله اى با ارزيابى كيفى پروژه برق رسانى به موتورخانه تاسيسات ساختمان توسعه ترمينال خريد، نصب و راه اندازى 
ــتاد 2000001578000013 را از طريق سامانه تداركات  چهار دستگاه پست كامپكت kva800 به شماره نياز س

الكترونيكى دولت برگزار نمايد.
ــايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات  كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگش
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شركت هاى مى بايست داراى توانمندى 

و سوابق كارى اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
1. تاريخى انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1400/09/13 مى باشد.

2. مهلت زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت 19:00 مورخ 1400/09/21
3. مهلت زمان ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخ 1400/10/07

4. زمان بازگشايى پاكت ها ساعت 10 مورخ 1400/10/08
جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت «الف» با شماره و آدرس ذيل تماس حاصل گردد. شايان ذكر است بازديد 

الزامى و جهت بازديد در بازه 1400/09/22 تا 1400/10/06 با هماهنگى قبلى با شماره 33108800 مى باشد.
آدرس محل تحويل پاكات الف: دبيرخانه فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد مشهد روبروى ترمينال خارجى جنب ساختمان ادارى شماره 2.

شماره تماس: 051-33400001-7
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز سامانه 27313131

دفتر ثبت نام: 85193768-88969737
شناسه اگهى 1234414

برگ سبز، برگ كمپانى و خودرو پرايد تيپ صبا مدل 
1389 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران20-
932 س 35) به شماره موتور 3455365 شماره شاسى 
S1412289176160 متعلق به معصومه اميرى مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــاچ بك مدل  ــودرو تيبا 2 ه ــبز، برگ كمپانى و خ برگ س
ــماره پالك ( ايران20-  231  1395 رنگ سفيد روغنى ش
ــماره موتور M15 /8292012شماره شاسى  د 59) به ش
NAS821100G1047557 متعلق به معصومه اميرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره سى و پنج ماكو به شماره ثبت 349 
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/01 و نامه شماره 20425 مورخ 
1400/9/2 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان شوط تصميمات 
ذيل اتخاذ شد -1 ترازنامه و ساير صورتحسابهاى مالى سالهاى 1388 
لغايت 1399 تصويب شد . -2 مدينه معصومى كد ملى 6409530366 
ــزاده اقدم  ــى 6409531893 - رضا علي ــوم زاده كدمل - ناصر معص
كدملى 6409851294 به سمت اعضاى اصلى و يعقوب معصوم زاده 
كندالى كدملى 6409530145 - نجيبه معصوم زاده كندالى كدملى 
ــمت اعضاى على البدل هيات مديره براى 3 سال  6409530609 بس
انتخاب شدند. -2 مريم معصوم زاده كدملى 6409531176 به سمت 
ــوم زاده كندالى كدملى 6409530617 به  بازرس اصلى و ليالن معص
سمت بازرسان على البدل شركت به مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجارى ماكو (1235013)

آگهى مزايده ( نوبت اول )
ــه  ب دارد  ــر  نظ در  ــت  صفادش ــهردارى  ش
ــماره  ــت ش ــه نشس 4 مصوب ــد  بن ــتناد  اس
ــا  ــهر صف ــالمى ش ــرم اس ــوراى محت 11 ش

ــواع درختان  ــات ذغالى ان ــه و ضايع ــبت به فروش تن ــت نس دش
ــدام نمايد. ــق مزايده اق ــهر از طري ــن و معابر ش ــود در اماك  موج

ــب  ــده و كس ــناد مزاي ــت اس ــت درياف ــان جه ــذا متقاضي ل
ــه نمايند. ــا مراجع ــرارداد ه ــور ق ــه واحد ام ــتر ب  اطالعات بيش

ضمنا در صورت نياز حهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان ميتوانند 
 با شماره تلفن 65296450-021 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.

آخرين مهلت تحويل مدارك 1400/10/01  
ــاپ نوبت دوم :  ــت اول : 1400/09/13 - تاريخ چ  تاريخ چاپ نوب

1400/09/20
محمد على كريمى - شهردار صفا دشت

ــى و پنج ماكو به شماره ثبت 349  آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره س
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
ــماره 20425 مورخ 1400/9/2 اداره تعاون كار و  1400/08/01 و نامه ش
ــوط تصميمات ذيل اتخاذ شد -1 خانم مدينه  رفاه اجتماعى شهرستان ش
معصومى كد ملى 6409530366 بسمت رئيس و آقاى ناصر معصوم زاده 
ــمت نائب رئيس و آقاى رضا عليزاده اقدم كد  كد ملى 6409531893 بس
ملى 6409851294 بسمت منشى هيات مديره براى مدت سه سال انتخاب 
شدند . -2 آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى كد ملى 6409530145 بعنوان 
مديرعامل شركت بمدت سه سال انتخاب شدند -3 كليه قرار دادها و اسناد 
رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته ، برات و اوراق بهادار يا امضاى 
خانم مدينه معصومى رئيس هيات مديره و در غياب ايشان آقاى ناصر معصوم 
زاده نائب رئيس باتفاق آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى مديرعامل و مهر 
ــت و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقاى يعقوب  ــركت داراى اعتبار اس ش
معصوم زاده كندالى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . اداره 
ــتان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و  ــناد و امالك اس كل ثبت اس

موسسات غيرتجارى ماكو (1235012)

برگ سبز، برگ كمپانى و خودرو پرايد تيپ صبا مدل 
1389 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران20-
932 س 35) به شماره موتور 3455365 شماره شاسى 
S1412289176160 متعلق به معصومه اميرى مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــاچ بك مدل  ــودرو تيبا 2 ه ــبز، برگ كمپانى و خ برگ س
ــماره پالك ( ايران20-  231  1395 رنگ سفيد روغنى ش
ــماره موتور M15 /8292012شماره شاسى  د 59) به ش
NAS821100G1047557 متعلق به معصومه اميرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره سى و پنج ماكو به شماره ثبت 349 
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/01 و نامه شماره 20425 مورخ 
1400/9/2 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان شوط تصميمات 
ذيل اتخاذ شد -1 ترازنامه و ساير صورتحسابهاى مالى سالهاى 1388 
لغايت 1399 تصويب شد . -2 مدينه معصومى كد ملى 6409530366 
ــزاده اقدم  ــى 6409531893 - رضا علي ــوم زاده كدمل - ناصر معص
كدملى 6409851294 به سمت اعضاى اصلى و يعقوب معصوم زاده 
كندالى كدملى 6409530145 - نجيبه معصوم زاده كندالى كدملى 
ــمت اعضاى على البدل هيات مديره براى 3 سال  6409530609 بس
انتخاب شدند. -2 مريم معصوم زاده كدملى 6409531176 به سمت 
ــوم زاده كندالى كدملى 6409530617 به  بازرس اصلى و ليالن معص
سمت بازرسان على البدل شركت به مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجارى ماكو (1235013)

آگهى مزايده ( نوبت اول )
ــه  ب دارد  ــر  نظ در  ــت  صفادش ــهردارى  ش
ــماره  ــت ش ــه نشس 4 مصوب ــد  بن ــتناد  اس
ــا  ــهر صف ــالمى ش ــرم اس ــوراى محت 11 ش

ــواع درختان  ــات ذغالى ان ــه و ضايع ــبت به فروش تن ــت نس دش
ــدام نمايد. ــق مزايده اق ــهر از طري ــن و معابر ش ــود در اماك  موج

ــب  ــده و كس ــناد مزاي ــت اس ــت درياف ــان جه ــذا متقاضي ل
ــه نمايند. ــا مراجع ــرارداد ه ــور ق ــه واحد ام ــتر ب  اطالعات بيش

ضمنا در صورت نياز حهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان ميتوانند 
 با شماره تلفن 65296450-021 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.

آخرين مهلت تحويل مدارك 1400/10/01  
ــاپ نوبت دوم :  ــت اول : 1400/09/13 - تاريخ چ  تاريخ چاپ نوب

1400/09/20
محمد على كريمى - شهردار صفا دشت

ــى و پنج ماكو به شماره ثبت 349  آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره س
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
ــماره 20425 مورخ 1400/9/2 اداره تعاون كار و  1400/08/01 و نامه ش
ــوط تصميمات ذيل اتخاذ شد -1 خانم مدينه  رفاه اجتماعى شهرستان ش
معصومى كد ملى 6409530366 بسمت رئيس و آقاى ناصر معصوم زاده 
ــمت نائب رئيس و آقاى رضا عليزاده اقدم كد  كد ملى 6409531893 بس
ملى 6409851294 بسمت منشى هيات مديره براى مدت سه سال انتخاب 
شدند . -2 آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى كد ملى 6409530145 بعنوان 
مديرعامل شركت بمدت سه سال انتخاب شدند -3 كليه قرار دادها و اسناد 
رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته ، برات و اوراق بهادار يا امضاى 
خانم مدينه معصومى رئيس هيات مديره و در غياب ايشان آقاى ناصر معصوم 
زاده نائب رئيس باتفاق آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى مديرعامل و مهر 
ــت و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقاى يعقوب  ــركت داراى اعتبار اس ش
معصوم زاده كندالى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . اداره 
ــتان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و  ــناد و امالك اس كل ثبت اس

موسسات غيرتجارى ماكو (1235012)

برگ سبز، برگ كمپانى و خودرو پرايد تيپ صبا مدل 
1389 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران20-
932 س 35) به شماره موتور 3455365 شماره شاسى 
S1412289176160 متعلق به معصومه اميرى مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــاچ بك مدل  ــودرو تيبا 2 ه ــبز، برگ كمپانى و خ برگ س
ــماره پالك ( ايران20-  231  1395 رنگ سفيد روغنى ش
ــماره موتور M15 /8292012شماره شاسى  د 59) به ش
NAS821100G1047557 متعلق به معصومه اميرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره سى و پنج ماكو به شماره ثبت 349 
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/01 و نامه شماره 20425 مورخ 
1400/9/2 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان شوط تصميمات 
ذيل اتخاذ شد -1 ترازنامه و ساير صورتحسابهاى مالى سالهاى 1388 
لغايت 1399 تصويب شد . -2 مدينه معصومى كد ملى 6409530366 
ــزاده اقدم  ــى 6409531893 - رضا علي ــوم زاده كدمل - ناصر معص
كدملى 6409851294 به سمت اعضاى اصلى و يعقوب معصوم زاده 
كندالى كدملى 6409530145 - نجيبه معصوم زاده كندالى كدملى 
ــمت اعضاى على البدل هيات مديره براى 3 سال  6409530609 بس
انتخاب شدند. -2 مريم معصوم زاده كدملى 6409531176 به سمت 
ــوم زاده كندالى كدملى 6409530617 به  بازرس اصلى و ليالن معص
سمت بازرسان على البدل شركت به مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجارى ماكو (1235013)

آگهى مزايده ( نوبت اول )
ــه  ب دارد  ــر  نظ در  ــت  صفادش ــهردارى  ش
ــماره  ــت ش ــه نشس 4 مصوب ــد  بن ــتناد  اس
ــا  ــهر صف ــالمى ش ــرم اس ــوراى محت 11 ش

ــواع درختان  ــات ذغالى ان ــه و ضايع ــبت به فروش تن ــت نس دش
ــدام نمايد. ــق مزايده اق ــهر از طري ــن و معابر ش ــود در اماك  موج

ــب  ــده و كس ــناد مزاي ــت اس ــت درياف ــان جه ــذا متقاضي ل
ــه نمايند. ــا مراجع ــرارداد ه ــور ق ــه واحد ام ــتر ب  اطالعات بيش

ضمنا در صورت نياز حهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان ميتوانند 
 با شماره تلفن 65296450-021 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.

آخرين مهلت تحويل مدارك 1400/10/01  
ــاپ نوبت دوم :  ــت اول : 1400/09/13 - تاريخ چ  تاريخ چاپ نوب

1400/09/20
محمد على كريمى - شهردار صفا دشت

ــى و پنج ماكو به شماره ثبت 349  آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره س
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
ــماره 20425 مورخ 1400/9/2 اداره تعاون كار و  1400/08/01 و نامه ش
ــوط تصميمات ذيل اتخاذ شد -1 خانم مدينه  رفاه اجتماعى شهرستان ش
معصومى كد ملى 6409530366 بسمت رئيس و آقاى ناصر معصوم زاده 
ــمت نائب رئيس و آقاى رضا عليزاده اقدم كد  كد ملى 6409531893 بس
ملى 6409851294 بسمت منشى هيات مديره براى مدت سه سال انتخاب 
شدند . -2 آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى كد ملى 6409530145 بعنوان 
مديرعامل شركت بمدت سه سال انتخاب شدند -3 كليه قرار دادها و اسناد 
رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته ، برات و اوراق بهادار يا امضاى 
خانم مدينه معصومى رئيس هيات مديره و در غياب ايشان آقاى ناصر معصوم 
زاده نائب رئيس باتفاق آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى مديرعامل و مهر 
ــت و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقاى يعقوب  ــركت داراى اعتبار اس ش
معصوم زاده كندالى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . اداره 
ــتان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و  ــناد و امالك اس كل ثبت اس

موسسات غيرتجارى ماكو (1235012)

برگ سبز، برگ كمپانى و خودرو پرايد تيپ صبا مدل 
1389 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران20-
932 س 35) به شماره موتور 3455365 شماره شاسى 
S1412289176160 متعلق به معصومه اميرى مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــاچ بك مدل  ــودرو تيبا 2 ه ــبز، برگ كمپانى و خ برگ س
ــماره پالك ( ايران20-  231  1395 رنگ سفيد روغنى ش
ــماره موتور M15 /8292012شماره شاسى  د 59) به ش
NAS821100G1047557 متعلق به معصومه اميرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره سى و پنج ماكو به شماره ثبت 349 
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/01 و نامه شماره 20425 مورخ 
1400/9/2 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان شوط تصميمات 
ذيل اتخاذ شد -1 ترازنامه و ساير صورتحسابهاى مالى سالهاى 1388 
لغايت 1399 تصويب شد . -2 مدينه معصومى كد ملى 6409530366 
ــزاده اقدم  ــى 6409531893 - رضا علي ــوم زاده كدمل - ناصر معص
كدملى 6409851294 به سمت اعضاى اصلى و يعقوب معصوم زاده 
كندالى كدملى 6409530145 - نجيبه معصوم زاده كندالى كدملى 
ــمت اعضاى على البدل هيات مديره براى 3 سال  6409530609 بس
انتخاب شدند. -2 مريم معصوم زاده كدملى 6409531176 به سمت 
ــوم زاده كندالى كدملى 6409530617 به  بازرس اصلى و ليالن معص
سمت بازرسان على البدل شركت به مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجارى ماكو (1235013)

آگهى مزايده ( نوبت اول )
ــه  ب دارد  ــر  نظ در  ــت  صفادش ــهردارى  ش
ــماره  ــت ش ــه نشس 4 مصوب ــد  بن ــتناد  اس
ــا  ــهر صف ــالمى ش ــرم اس ــوراى محت 11 ش

ــواع درختان  ــات ذغالى ان ــه و ضايع ــبت به فروش تن ــت نس دش
ــدام نمايد. ــق مزايده اق ــهر از طري ــن و معابر ش ــود در اماك  موج
ــب  ــده و كس ــناد مزاي ــت اس ــت درياف ــان جه ــذا متقاضي ل
ــه نمايند. ــا مراجع ــرارداد ه ــور ق ــه واحد ام ــتر ب  اطالعات بيش
ضمنا در صورت نياز حهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان ميتوانند 
 با شماره تلفن 65296450-021 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.

آخرين مهلت تحويل مدارك 1400/10/01  
ــاپ نوبت دوم :  ــت اول : 1400/09/13 - تاريخ چ  تاريخ چاپ نوب

1400/09/20
محمد على كريمى - شهردار صفا دشت

ــى و پنج ماكو به شماره ثبت 349  آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره س
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
ــماره 20425 مورخ 1400/9/2 اداره تعاون كار و  1400/08/01 و نامه ش
ــوط تصميمات ذيل اتخاذ شد -1 خانم مدينه  رفاه اجتماعى شهرستان ش
معصومى كد ملى 6409530366 بسمت رئيس و آقاى ناصر معصوم زاده 
ــمت نائب رئيس و آقاى رضا عليزاده اقدم كد  كد ملى 6409531893 بس
ملى 6409851294 بسمت منشى هيات مديره براى مدت سه سال انتخاب 
شدند . -2 آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى كد ملى 6409530145 بعنوان 
مديرعامل شركت بمدت سه سال انتخاب شدند -3 كليه قرار دادها و اسناد 
رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته ، برات و اوراق بهادار يا امضاى 
خانم مدينه معصومى رئيس هيات مديره و در غياب ايشان آقاى ناصر معصوم 
زاده نائب رئيس باتفاق آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى مديرعامل و مهر 
ــت و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقاى يعقوب  ــركت داراى اعتبار اس ش
معصوم زاده كندالى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . اداره 
ــتان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و  ــناد و امالك اس كل ثبت اس

موسسات غيرتجارى ماكو (1235012)

برگ سبز، برگ كمپانى و خودرو پرايد تيپ صبا مدل 
1389 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران20-
932 س 35) به شماره موتور 3455365 شماره شاسى 
S1412289176160 متعلق به معصومه اميرى مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــاچ بك مدل  ــودرو تيبا 2 ه ــبز، برگ كمپانى و خ برگ س
ــماره پالك ( ايران20-  231  1395 رنگ سفيد روغنى ش
ــماره موتور M15 /8292012شماره شاسى  د 59) به ش
NAS821100G1047557 متعلق به معصومه اميرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره سى و پنج ماكو به شماره ثبت 349 
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/01 و نامه شماره 20425 مورخ 
1400/9/2 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان شوط تصميمات 
ذيل اتخاذ شد -1 ترازنامه و ساير صورتحسابهاى مالى سالهاى 1388 
لغايت 1399 تصويب شد . -2 مدينه معصومى كد ملى 6409530366 
ــزاده اقدم  ــى 6409531893 - رضا علي ــوم زاده كدمل - ناصر معص
كدملى 6409851294 به سمت اعضاى اصلى و يعقوب معصوم زاده 
كندالى كدملى 6409530145 - نجيبه معصوم زاده كندالى كدملى 
ــمت اعضاى على البدل هيات مديره براى 3 سال  6409530609 بس
انتخاب شدند. -2 مريم معصوم زاده كدملى 6409531176 به سمت 
ــوم زاده كندالى كدملى 6409530617 به  بازرس اصلى و ليالن معص
سمت بازرسان على البدل شركت به مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجارى ماكو (1235013)

آگهى مزايده ( نوبت اول )
ــه  ب دارد  ــر  نظ در  ــت  صفادش ــهردارى  ش
ــماره  ــت ش ــه نشس 4 مصوب ــد  بن ــتناد  اس
ــا  ــهر صف ــالمى ش ــرم اس ــوراى محت 11 ش

ــواع درختان  ــات ذغالى ان ــه و ضايع ــبت به فروش تن ــت نس دش
ــدام نمايد. ــق مزايده اق ــهر از طري ــن و معابر ش ــود در اماك  موج
ــب  ــده و كس ــناد مزاي ــت اس ــت درياف ــان جه ــذا متقاضي ل
ــه نمايند. ــا مراجع ــرارداد ه ــور ق ــه واحد ام ــتر ب  اطالعات بيش
ضمنا در صورت نياز حهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان ميتوانند 
 با شماره تلفن 65296450-021 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.

آخرين مهلت تحويل مدارك 1400/10/01  
ــاپ نوبت دوم :  ــت اول : 1400/09/13 - تاريخ چ  تاريخ چاپ نوب

1400/09/20
محمد على كريمى - شهردار صفا دشت

ــى و پنج ماكو به شماره ثبت 349  آگهى تغييرات شركت تعاونى شماره س
و شناسه ملى 10980258646 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
ــماره 20425 مورخ 1400/9/2 اداره تعاون كار و  1400/08/01 و نامه ش
ــوط تصميمات ذيل اتخاذ شد -1 خانم مدينه  رفاه اجتماعى شهرستان ش
معصومى كد ملى 6409530366 بسمت رئيس و آقاى ناصر معصوم زاده 
ــمت نائب رئيس و آقاى رضا عليزاده اقدم كد  كد ملى 6409531893 بس
ملى 6409851294 بسمت منشى هيات مديره براى مدت سه سال انتخاب 
شدند . -2 آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى كد ملى 6409530145 بعنوان 
مديرعامل شركت بمدت سه سال انتخاب شدند -3 كليه قرار دادها و اسناد 
رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته ، برات و اوراق بهادار يا امضاى 
خانم مدينه معصومى رئيس هيات مديره و در غياب ايشان آقاى ناصر معصوم 
زاده نائب رئيس باتفاق آقاى يعقوب معصوم زاده كندالى مديرعامل و مهر 
ــت و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقاى يعقوب  ــركت داراى اعتبار اس ش
معصوم زاده كندالى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . اداره 
ــتان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و  ــناد و امالك اس كل ثبت اس

موسسات غيرتجارى ماكو (1235012)
مفقودى

ــودرو پيكان  ــال خ ــند نقل و انتق ــى و س ــبز، برگ كمپان برگ س
ــماره پالك ــفيد يخچالى ش ــدل 1367 رنگ س  تيپ دولوكس م

ــماره  ــماره موتور 1126700926 ش  ( ايران56-855 ق 16) به ش
شاسى491120  متعلق به حسن آئين مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.البرز

برگ سبز خودروى هاج بك ام وى ام مدل 1396 به رنگ 
 MVM477FJAH060876 قرمز و به شماره موتور
 NATFBAMD1H1049941 و به شماره شاسى
و به شماره انتظامى17 ايران 624 ل 58 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است 
تبريز

ــوارى  ــين س ــبز وبيمه ماش ــوخت وبرگ س كارت س
ــماره شاسى ــوز مدل1386  به ش ــمند دوگانه س  س

12507058 وشماره موتور  12485226239  وشماره 
ــده وازدرجه  ــران 59 مفقود گردي پالك897ت25 اي

اعتبار ساقط است.
 گلستان

اداره كل غله وخدمات بازرگانى استان گلستان ازكليه پيمانكاران واجد شرايط 
دريافت اسناد جهت شركت درمناقصه با مشخصات ذيل دعوت بعمل مى اورد

1-موضوع مناقصه 
انجام خدمات تخليه وبارگيرى كاالهاى اساسى ازوبه كاميون ،تريلى وغيره به 
مقدارحدود 20/000 تن تخليه و20/000 تن بارگيرى ازانبارهاى تحت پوشش 
استان واقع درشهرستان هاى گرگان ،على اباد كتول(فاضل اباد)ازادشهر،گنبد 

،كالله وگاليكش
براورد اوليه :

ــن 400/000/000 ريال  ــرارداد8/000/000/000 ريال ومبلغ تضمي مبلغ ق
ــماره  Ir390100004001058206373747   با  واريز به حساب شباى ش
ــنامه واريز 943294210780373747020003610401 نزد بانك  شناس

مركزى 

2-طريقه دريافت اسناد:ازطريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)به 
ادرس  www.setadiran:ir كليه مراحل برگزارى مناقصه ازدريافت تاارايه 
ــايى پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات  ــنهاد مناقصه گران وبازگش پيش
الكترونيكى دولت(ستاد)انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت 
ــايت مذكور ودريافت گواهى امضاى  عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام درس

الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1زمان انتشار اگهى:1400/9/14

2-مهلت دريافت اسناد:1400/9/21
3-مهلت ارسال پاكت ها ى پيشنهاد :1 /1400/10

4-زمان بازگشايى پاكت ها :1400/10/2
5-زمان اعتبار پيشنهاد:1400/10/30 

اداره كل غله وخدمات بازرگانى استان گلستان

آگهى مناقصه 
بكارگيرى نيروى ساده جهت انجام عمليات 1-تخليه 2-بارگيرى كاالهاى اساسى

برگ سبز خودروى هاج بك ام وى ام مدل 1396 به رنگ 
 MVM477FJAH060876 قرمز و به شماره موتور
 NATFBAMD1H1049941 و به شماره شاسى
و به شماره انتظامى17 ايران 624 ل 58 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است 
تبريز

ــوارى  ــين س ــبز وبيمه ماش ــوخت وبرگ س كارت س
ــماره شاسى ــوز مدل1386  به ش ــمند دوگانه س  س

12507058 وشماره موتور  12485226239  وشماره 
ــده وازدرجه  ــران 59 مفقود گردي پالك897ت25 اي

اعتبار ساقط است.
 گلستان

اداره كل غله وخدمات بازرگانى استان گلستان ازكليه پيمانكاران واجد شرايط 
دريافت اسناد جهت شركت درمناقصه با مشخصات ذيل دعوت بعمل مى اورد

1-موضوع مناقصه 
انجام خدمات تخليه وبارگيرى كاالهاى اساسى ازوبه كاميون ،تريلى وغيره به 
مقدارحدود 20/000 تن تخليه و20/000 تن بارگيرى ازانبارهاى تحت پوشش 
استان واقع درشهرستان هاى گرگان ،على اباد كتول(فاضل اباد)ازادشهر،گنبد 

،كالله وگاليكش
براورد اوليه :

ــن 400/000/000 ريال  ــرارداد8/000/000/000 ريال ومبلغ تضمي مبلغ ق
ــماره  Ir390100004001058206373747   با  واريز به حساب شباى ش
ــنامه واريز 943294210780373747020003610401 نزد بانك  شناس

مركزى 

2-طريقه دريافت اسناد:ازطريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)به 
ادرس  www.setadiran:ir كليه مراحل برگزارى مناقصه ازدريافت تاارايه 
ــايى پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات  ــنهاد مناقصه گران وبازگش پيش
الكترونيكى دولت(ستاد)انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت 
ــايت مذكور ودريافت گواهى امضاى  عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام درس

الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1زمان انتشار اگهى:1400/9/14

2-مهلت دريافت اسناد:1400/9/21
3-مهلت ارسال پاكت ها ى پيشنهاد :1 /1400/10

4-زمان بازگشايى پاكت ها :1400/10/2
5-زمان اعتبار پيشنهاد:1400/10/30 

اداره كل غله وخدمات بازرگانى استان گلستان

آگهى مناقصه 
بكارگيرى نيروى ساده جهت انجام عمليات 1-تخليه 2-بارگيرى كاالهاى اساسى

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

  پليس  : 
زمان سرقت مقاومت نكنيد!

رئيس پليس پيشگيري تهران 
با تأكيد بر توجه به هشدارهاي 
پيشگيرانه به شهروندان توصيه 
كرد زمان سرقت مقاومت نكنند. 
سرهنگ جليل موقوفه اي گفت: 
انگيزه مجرمان و فضاي مناس��ب 
براي وقوع ج��رم عوامل بس��يار 
مهمي اس��ت كه در بحث انگيزه 
مج��رم موضوع به س��ازمان هاي 
كالن كشوري باز مي گردد و اين موضوع به شهروندان ارتباطي ندارد. 

وي افزود: در بحث از بين بردن فضاي مناسب براي وقوع جرم موضوع به 
خود شهروندان برمي گردد و شهروندان فضا را براي سارق ايجاد نكنند 
تا او بخواهد اقدام به كيف قاپي كند. سرهنگ موقوفه اي با بيان اينكه 
در حال حاضر وقوع موبايل قاپي بيشتر از كيف قاپي است، گفت: كيف 
قاب ها معموالً اطراف بانك ها، بازارها، دفاتر رسمي و نقاط كور در سطح 
معابر مشغول پرسه زني هس��تند، بنابراين بايد دقت كنيم به سادگي 

گرفتار قاب زن ها نشويم. 
وي افزود: با توجه به بحث اقتصادي و باال بودن قيمت تلفن هاي همراه 
روز به روز تلفن هاي مدل باال به بازار مي آيند و اين موضوع عاملي براي 
وقوع سرقت توسط س��ارقان است. رئيس پليس پيش��گيري تهران با 
بيان اين كه سن برخي سارقان به زير 18 سال رسيده است، گفت: بايد 
حواسمان باشد در دفاع از خود و ديگران نبايد از چارچوب قانون خارج 
شويم. وي ادامه داد: نبايد اقدامي خشن تر و خطرناك تر عليه اقدامي 
كه سارق هنگام سرقت انجام داده، انجام دهيم و به او آسيب برسانيم 
تا در ادامه به دردسر نيفتيم. سرهنگ موقوفه اي تأكيد كرد: توصيه ما 
به مردم اين است كه اگر دچار كيف قاپي شدند به هيچ عنوان مقاومت 
نكنند؛ چرا كه امكان دارد مورد حمله شديد سارق قرار بگيرند، بنابراين 

براي ما حفظ جان از مال شهروندان مهمتر است.

هويج هاي شيشه اي به مقصد نرسيد
س�گ هاي مواد ي�اب در م�رز دوغ�ارون هن�گام كنت�رل محموله ه�اي عب�وري موف�ق ب�ه 
كش�ف س�ه كيلو مخدر شيش�ه ش�دند كه به ط�رز ماهران�ه اي در ب�ار هويج جاس�از ش�ده بود. 
يگان حفاظت گمرك اعالم كرد كه هفته گذشته هنگام كنترل محموله هاي عبوري به بار خودرو مظنون شده 
و با كمك سگ هاي مواد ياب متوجه شدند كه مقدار سه كيلو مواد  مخدر شيشه در بار هويج جاساز شده است.  

در گمرك آستارا هم سگ هاي مواد ياب موفق به كشف 181 كيلو هرويين از يك كاميون گرجي شدند.


