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مرگ قاتل كينه جو 
با شليك پليس

مرد كينه ج�و كه در انتق�ام از قص�اص يك�ي از اعضاي خان�واده اش دو 
عض�و خان�واده مقت�ول را ب�ه قت�ل رس�انده و س�ومين عض�و را هم تا 
پرتگاه مرگ ب�رده بود س�رانجام با ش�ليك پلي�س به هالكت رس�يد. 
سيد مصطفي بحريني دادستان عمومي و انقالب مركز استان فارس توضيح داد: 
شامگاه جمعه مأموران پليس آگاهي شيراز از مخفيگاه يك قاتل فراري در يكي از 
محله هاي شهر با خبر و در محل حاضر شدند. همزمان با حضور پليس بود كه متهم 
از حضور مأموران با خبر شد و شروع به تيراندازي كرد كه در جريان تبادل آتش به 
هالكت رسيد. بررسي هاي پليس حكايت از آن داشت كه متهم از مهرماه امسال 
تحت تعقيب پليس شهرستان هاي شيراز و كوار قرار گرفته است. وقتي يكي از 
اعضاي خانواده وي به اتهام قتل بازداش��ت و به حكم قانون قصاص شد وي هم 
سريال انتقام از خانواده مقتول را رقم زد. او در اولين گام نهم مهرماه امسال در يكي 
از خيابان هاي شيراز يكي از اولياي دم پرونده را مقابل چشمان پسرش با شليك 
گلوله به كام مرگ كشاند و از محل متواري شد. متهم در جريان انتقام جويي بيشتر 
عضو ديگر خانواده مقتول را در شهرستان كوار هدف قرار داد و به قتل رساند. اين 
حادثه، پايان جنايت هاي وي نبود و او پس از سومين انتقام گيري كه منجر به وارد 
شدن جراحت زيادي به سومين عضو خانواده مقتول شد از محل متواري شد تا اين 

كه با شليك پليس هدف قرار گرفت و به هالكت رسيد.

شهادت مأمور پليس در نهاوند
يكي از مأموران پليس شهرس�تان 
نهاوند در جريان درگيري با سوداگر 

مرگ به شهادت رسيد. 
س��رهنگ »احمد س��اكي« فرمانده 
انتظامي شهرستان نهاوند توضيح داد: 
روز پنج ش��نبه چهارم آذرماه مأموران 
پليس آگاهي براي بازداش��ت يكي از 
اشرار و س��وداگران مرگ قدم به خانه 
وي گذاش��تند كه در جريان درگيري 
يكي از س��ربازان پليس به نام ستوان 
سوم مهدي رفيعي، با شليك گلوله از 
ناحيه سينه هدف قرار گرفت و به بيمارستان منتقل شد. بعد از آن بود كه تالش تيم 
پزشكي براي نجات مأمور پليس به جريان افتاد، اما او شامگاه جمعه به علت شدت 

جراحت به شهادت رسيد.

نفس هاي قاتل سالخورده
 به شماره افتاد

حك�م قص�اص م�رد س�الخورده كه به 
اته�ام قتل همس�ر بيمارش بازداش�ت 
شده بود در ديوان عالي كشور تأييد شد. 
به گزارش جوان، 10 دي سال 95، مأموران 
پلي��س پايتخ��ت از مرگ مش��كوك زن 
55 س��اله به نام زيور در خان��ه اش باخبر 
شدند. وقتي مأموران در محل حادثه حاضر 
شدند جس��د زيور كه آثار سوختگي روي 
بدن و پاهايش نمايان بود به پزشكي قانوني 

فرستاده شد. 
شوهر س��الخورده آن زن به نام عطا مورد 
تحقيق قرار گرفت. او در توضيح به مأموران 
گفت: »همسرم بيمار بود و پايش در حادثه 
تصادف شكس��ته ب��ود. چن��د روز قبل از 
مرگش ب��راي تس��كين درد پاهايش او را 
در وان حمام نشاندم و ش��ير آب داغ را باز 
گذاش��تم اما 10 دقيقه بعد متوجه ش��دم 
پايش سوخته است. مي خواس��تم او را به 
بيمارستان ببرم ولي قبول نكرد. دو هفته 
بعد سر كار بودم كه پسرم تماس گرفت و 

گفت حال مادرش بد شده است. بالفاصله به خانه برگشتم اما فوت كرده بود.«
با ثبت اين اظهارات، مرد سالخورده بنا به نظر كارشناسان پزشكي قانوني كه علت 
فوت را سوختگي درجه 3 اعالم كردند به اتهام قتل عمد تحت بازجويي قرار گرفت 
و در شرح ماجرا گفت: »زيور همسر دومم بود. او از شوهر اولش چند فرزند داشت تا 
اينكه با كمك پزشكان من و او صاحب پسري شديم كه حاال 12ساله است. مخارج 
زندگي مان باال بود به همين خاطر مجبور بودم كنار حقوق بازنشستگي تا ديروقت 
حوالي حرم شاه عبدالعظيم با ترازو وزن كشي كنم. تنها مشكلمان اخالق همسرم 
بود. او هميشه بدون اجازه از جيبم پول برمي داشت و آخرين بار هم800 هزار تومان 
شهريه مدرسه پسرم را برداشته بود. فكر مي كردم براي برادر معتادش مواد مخدر 
تهيه مي كند. اين ش��د كه كار به درگيري كش��يد و يك لگد به پايي كه تصادف 
كرده بود زدم. همان موقع پشيمان شدم و او را داخل حمام بردم. در وان نشسته بود 
كه آب داغ را باز كردم، اما فرياد كش��يد. كمكش كردم تا از حمام خارج شود، ولي 

موقع خروج سرش به ديوار خورد و حالش بد شد.«
پرونده در اولين جلسه از س��وي قضات شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان 
تهران رسيدگي شد. متهم با درخواست قصاص از سوي فرزندان مقتول، جرمش را 
انكار كرد و گفت: »تنها پسرم در بهزيستي است. يك خانه دارم كه مي توانم آن را 
بفروشم و به جاي ديه پرداخت كنم، اما اگر اصرار به قصاص است اجازه دهيد يك 

روز كنار پسرم باشم.«
متهم به قصاص محكوم ش��د اما اين حكم از سوي قضات شعبه 24 ديوان نقض و 
پرونده براي دومين بار در شعبه پنجم رسيدگي شد كه در آن جلسه او بار ديگر حكم 

قصاص گرفت، اما دوباره در ديوان نقض شد. 
اصرار قضات دادگاه كيفري يك استان تهران مبني بر قصاص موجب شد پرونده در 
هيئت عمومي ديوان عالي كشور تحت رسيدگي قرار بگيرد تا اينكه حكم قصاص 

متهم از سوي قضات عالي رتبه ديوان مهر تأييد گرفت. 

مرگ راننده هيوندا 
در تصادف با درخت

تصادف خودروي هيوندا با درخت در محله پاسداران به قيمت جان راننده 
تمام شد. 

به گزارش جوان، بامداد روز گذشته آتش نشانان ايستگاه 61 از وقوع حادثه در 
خيابان پاسداران، كوچه كوهستان دوم با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نش��ان داد كه يك دس��تگاه خودروي هيوندا كه در خيابان پاسداران در حال 
حركت بوده به علت نامشخصي از مسير اصلي منحرف شده و با درخت حاشيه 
خيابان كوهستان دوم تصادف كرده اس��ت. مهدي زماني فرمانده آتش نشانان 
توضيح داد: ش��دت تصادف به حدي بود كه خودرو دچار خسارت زيادي شده 
و راننده در كابين گرفتار شده بود.  آتش نش��انان با رعايت موارد ايمني با ابزار 
مخصوص نجات، راننده را كه مردي 30 ساله بود از داخل خودرو به بيرون منتقل 
كرده و تحويل عوامل اورژانس دادند كه امدادگ��ران بعد از معاينه مرگ وي را 

تأييد كردند، علت حادثه در دست بررسي است. 

پويش مؤمنانه پليس پايتخت
 در ايستگاه ششم

فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
از برگزاري شش�مين مرحله 
پوي�ش مؤمنان�ه خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سردار حسين 
رحيم��ي در حاش��يه برگزاري 
ششمين مرحله پويش مؤمنانه 
گفت: برقراري نظم و امنيت در 

جامعه از مهمترين وظايف نيروي انتظامي است و پليس تهران 
عالوه بر اينكه با تالش هاي ش��بانه روزي خود، توانسته نظم 
و امنيت را برقرار كند و  در اجراي فرمان رهبر فرزانه انقالب 
در بحث كمك هاي مؤمنانه رتبه اول كشور را در اختيار دارد. 
سردار رحيمي ادامه داد: در مرحله شش��م اين طرح بالغ بر 

يك هزار و 200 بسته معيشتي بين افراد نيازمند توزيع شد.

كالهبرداري
 500 ميليون توماني 
 با وعده دوست يابي 

دومج�رم س�ايبري كه ب�ا ايج�اد اكانت ه�اي جعلي در 
تلگرام ب�ه بهانه دوس�ت  يابي موف�ق به كالهب�رداری 
5 ميلي�ارد ريال�ي ش�ده بودن�د بازداش�ت ش�دند. 
سرهنگ حشمت سليماني، رئيس پليس فتای استان فارس 
گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابهي به مأموران پليس فتای 
شيراز گزارش شد. بررسي ها نشان داد شاكيان بعد از عضويت در 
يك گروه تلگرامي با هدف دوست يابي مورد كالهبرداري از سوي 
مديران كانال قرار گرفته اند. مديران كانال بعد از گرفتن پول از 
كاربران ديگر به تماس هايشان جواب نداده اند.  با كامل شدن 
بررس��ي ها در اين باره مخفيگاه دو متهم در يكي از محله هاي 
شيراز شناس��ايي و دو متهم بازداشت شدند. دو متهم اعتراف 
كردند كه به اين ش��يوه موفق ش��دند 200 نفر را فريب داده و 
500 ميليون تومان از آنها كالهبرداري كنند. يكي از متهمان 
گفت: ما بعد از ايجاد كانال با اكانت جعلي تصاوير افراد مختلف را 
براي كاربران ارسال مي كرديم و در قبال گرفتن پول به آنها وعده 
دوستي با اين افراد را مي داديم. بعد از گرفتن پول هم ديگر به 

تماس هايشان جواب نمي داديم تا اين كه بازداشت شديم.

نقص فني خودرو
 سارق را  گرفتار كرد

نقص فني خودروي سرقتي هنگام تعقيب و گريز با پليس 
سارق را گرفتار كرد. 

به گزارش جوان، ساعت 22 شامگاه 25 آبان ماه مأموران يگان 
پليس آگاهي پايتخت هنگام گشت زني در محدوده دولت آباد 
به يك دستگاه خودروي پژو 206 عبوري مظنون شده و بعد از 
بررسي پالك خودرو متوجه شدند كه خودرو 17 آبان در شهريار 
اعالم سرقت شده است. بعد از آن بود كه مأموران به راننده فرمان 
ايست دادند كه توجه نكرد و با فشار روي پدال گاز از محل دور 
شد. س��پس عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد و سارق با 
رانندگي خطرناك از محل دور شد. مأموران پليس همزمان با 
هشدار به سارق چند تير هوايي شليك كردند. همان زمان بود 
كه خودروی سارق دچار نقص فني شده و متوقف شد و راننده 
كه پاي پياده در حال فرار بود دستگير شد.  سرهنگ كارآگاه كرم 
يوسفوند، رئيس مركز عمليات پليس آگاهي گفت: متهم براي 

سير مراحل قانوني تحويل اداره دوم پليس آگاهي شد. 

رانن�ده خ�ودروي شاس�ي بلند ك�ه مته�م 
اس�ت س�ارق موتورس�وار را در تص�ادف 
عمدي ب�ه كام مرگ كش�انده و همس�ر وي 
را مصدوم ك�رده مورد تحقيق ق�رار گرفت. 
به گزارش جوان، شامگاه جمعه 5 آذرماه مأموران 
كالنتري 103 گاندي از سانحه تصادف عمدي 
منجر به فوت حوالي خياب��ان وليعصر با خبر و 
راهي محل ش��دند. با اعالم اين خب��ر تيمي از 
مأموران پلي��س راهي محل حادثه ش��دند كه 
در بررسي هاي اوليه مشخص ش��د اين حادثه 
در اثر برخورد يك دس��تگاه خودروي س��انگ 
يانگ تيوولي با يك دستگاه موتور سيكلت اتفاق 
افتاده و در آن حادثه راكب موتور س��يكلت در 
دم فوت كرده اس��ت. ترك نشين موتور سيكلت 
كه زن جواني به نام نگار ب��ود و از ناحيه پا دچار 
شكس��تي ش��ده بود با ادعاي تصادف عمدي از 
سوي خودروي شاس��ي بلند مورد تحقيق قرار 
گرفت. او در توضيح به مأموران گفت: »ساعتي 
قبل براي تفريح سوار موتور ش��وهرم شدم. در 
خيابان مشغول پرسه زني بوديم كه ناگهان يك 
خودروي تيوولي را ديديم كه رانند آن در حال 
صحبت با تلفن همراه بود. او ساعت گران قيمتي 
در دس��ت داش��ت به همين خاطر آن ساعت و 

گوشي گرانقيمتش من و شوهرم را وسوسه كرد 
تا آنها را سرقت كنيم.«

آن زن ادامه داد: »براي انجام نقش��ه ش��وهرم 
نزديك آن خودرو ش��د و بعد از سرقت گوشي 
تلفن همراه و ساعت مچي راننده با سرعت زياد از 
محل فرار كرد. راننده آن خودرو در تعقيب ما بود، 
اما شوهرم همچنان با سرعت زياد فرار مي كرد 

تا اينكه راننده تيوولي عمدي با موتور سيكلت ما 
برخورد كرد و هر دو نفر ما نقش بر زمين شديم. 
در اين حادثه ش��وهرم فوت كرد و پاي من نيز 

شكست.«
زن جوان بعد از اين توضيحات راهي بيمارستان 
ش��د و رانن��ده خ��ودروي تيوول��ي ب��ا فرضيه 
تصادف عمدي مورد تحقيق ق��رار گرفت. او در 

توضيح به مأموران گف��ت: »در خيابان وليعصر 
مش��غول رانندگي بودم كه ناگهان يك دستگاه 
موتورسيكلت با راكب مرد و يك سرنشين زن به 
من نزديك شدند و سد راهم شدند. آنها با تهديد 
مرگ ساعت مچي و تلفن همراهم را به زور سرقت 
كردند و قصد فرار داش��تند، اما به آنها پيشنهاد 
دادم در ازاي پرداخت وجه نقد تلفن همراهم را 
به خاطر اينكه حاوي اطالعات كاري ام بود به من 
برگردانند. زن و مرد جوان ابتدا قبول كردند اما 
پيشنهاد 10ميليون تومان پول نقد دادند. به آنها 
گفتم اين مبلغ همراهم نيست به همين خاطر 

آنها با سرعت زياد از محل فرار كردند.«
راننده خودروي شاس��ي بلن��د در ادامه گفت: 
»با فرار آنها من هم با خودرو دنبالش��ان كردم 
تا گوش��ي موبايلم را پس بگي��رم. راننده موتور 
سيكلت سرعت زيادي داشت كه با تعقيب من 
يك لحظه ترمز گرفت و هر دو سرنشين نقش بر 
زمين شدند. در اين حادثه مرد جوان فوت كرد و 

زن جوان نيز مجروح شد.«
بعد از ثبت اين اظهارات، پرونده براي بررس��ي 
علت دقيق حادثه در اختيار كارشناس��ان اداره 
پليس قرار گرفت. تحقيقات ت��ا اعالم نتيجه از 

سوي كارشناسان ادامه دارد. 

مرگ سارق موتورسوار شاكي  را گرفتار كرد

پروانه حمل  اسلحه شكاری ساچمه زنی دولول كاليبر 
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تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ  1400/08/26 تا 
ساعت 14:30 تاريخ  1400/09/12 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: سمنان ميدان استاندارد ، 
كد پستي 83611-35159 و تلفن 33370723 (023)

شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان (سهامي خاص)
شناسه اگهى: 1230857

ــران، به موجب رأى قابل پژوهش      آقاي حميدرضا مداح كارمند بانك ملي اي
شماره 2398/1 مورخ 1400/07/28 هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى 

كاركنان به انفصال موقت به مدت نه ماه محكوم گرديده ايد.
مقتضى است چنانجه نسبت به راى صادره اعتراضى داريد موارد اعتراض كتبى 
خود را به طور مشروح و مستدل حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج اين 
آگهى به اداره امور شعب استان سمنان تسليم نماييد. بديهى است درصورت عدم 
اعتراض، راى صادره در مورد شما قطعيت يافته و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ــى دادگاههاى عمومى و انقالب  لذا مراتب طبق ماده (73) قانون آيين دادرس
در امور مدنى،  يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار براى اطالع شما 

بانك ملي ايـران درج ميگردد.
شناسه اگهى: 1230924 
م الف : 2989

ــت 176000 در نظر دارد تا  ــماره ثب ــكن  ايثارگران پگاه رزم آوران به ش ــركت تعاونى مس ش
ــزات و تكميل و  ــرايط جهت تأمين مصالح و تجهي ــايى پبمانكاران واجد ش ــبت به شناس نس
ــكونى از پروژه زيتون شامل (3 طبقه  تحويل كارهاى باقيمانده تمام مشاعات و126 واحد مس
زيرزمين، طبقه همكف و 21 طبقه مسكونى و بام) خود واقع در منطقه 22 تهران، بلوار شهيدان 
عليمرادى(كوهك) -خيابان نسيم نهم اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه افراد حقيقى و حقوقى با 
صالحيت شركت ( حداقل رتبه 3 ابنيه و 3 تاسيسات و يا سازندگان و انبوه سازان عضو انجمن 
انبوه سازى ذيصالح داراى سوابق و رزومه مرتبط و قوى (بلند مرتبه ساز) جهت شركت در مناقصه 

دعوت به عمل مى آيد.
ــران – كرج ، بعد از  ــروژه : تهران، بزرگراه ته ــناد مناقصه و بازديد از محل پ 1-محل توزيع اس
بزرگراه آزادگان، بلوار شهيدان عليمرادى(كوهك)،  خيابان نسيم نهم ، خيابان ترگل 2 – پروژه 

مسكونى زيتون
ــه مبلغ يك ميليون ريال  ــناد مناقصه : معرفى نامه بهمراه فيش واريزى ب 2-نحوه دريافت اس
(1/000/000 ريال) به شماره حساب 1-7856036-43-1845 نزد بانك سپه و به نام تعاونى 

مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران  
3-مدت توزيع اسناد: به مدت 2 روز از تاريخ 1400/09/13 تا تاريخ 1400/09/14

ــاعت 9 تا  4-زمان بازديد : به مدت 3 روز از تاريخ 1400/09/15 تا تاريخ 1400/09/17 (از س

16 خواهد بود)
ــواالت حاضرين در مناقصه روز جمعه 1400/09/19 ساعت 9 صبح در  ــخ به س 5-جلسه پاس

محل پروژه خواهد بود.
ــنبه مورخ 1400/09/24 تا ساعت 14  ــناد مناقصه به تعاونى : روز چهارش 6-زمان تحويل اس

خواهد بود.
ــركت در مناقصه : مبلغ ده ميليارد ريال ( 10/000/000/000 ريال) بصورت  7-ضمانتنامه ش
ضمانتنامه بانكى معتبر با اعتبار 3 ماه از زمان ارائه پيشنهاد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر در وجه 

تعاونى مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران(مطابق فرم) در پاكت الف
8-شركت كنندگان در مناقصه بايد داراى توان مالى ، تخصص و رزومه، توان تجهيزاتى و نيروى 

انسانى مطلوب بوده و اسناد ارزيابى موجود در اسناد مناقصه را تكميل و ارائه نمايند.
ــنهادات در هر مرحله اى بدون هيچگونه توضيح و  9-تعاونى در قبول و يا رد يك و يا همه پيش

دليلى مختار مى باشد.
10-به پيشنهادات فاقد الك و مهر و عدم رعايت ضوابط تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11-هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
12-جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن  44753736-021 تماس حاصل 

نمايند.

آگهى مناقصه يك مرحله اى همراه با (ارزيابى كيفى و فنى)

شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد 135,000 عدد كيسه بافته شده 19 لوله اى مورد نياز خود را با شرايط ذيل از 
طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت 

تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه  ــابقه فعاليت، اساس ــته*ارائه س ــنهادى در پاكت دربس *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيش
رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال 
پيشنهادات : ساعت 15 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 
ــعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و تحويل  1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توس
ــهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان،  پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه ش
معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى 
ــعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از  مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقٌا ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت توس
پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى مورد 

قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
شناسه اگهى: 1229981 * تلفن هماهنگى: 22540523

م الف : 2981

فراخوان مناقصه عمومي 
دو مرحله اي

آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14053

شناسنامه اينجانب اكبر على نژاد فرزند بهرام به شماره 
ــتان آباد به همراه  ملى 1717252761 صادره از بس
ــند 6دانگ  منگوله دار ساختمان به پالك  يك جلد س
ثبتى 22311 شهرستان فرديس و مبايعه نامه مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
  البرز

ــمنان در نظر دارد مناقصه  ــتان س شركت شهرك هاي صنعتي اس
عمومي دو مرحله اي اجراي جدول، زيرسازي و آسفالت در شهرك 
صنعتي سمنان را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
ــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه  پيشنهاد مناقصه گران و بازگش

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ  1400/08/26 تا 
ساعت 14:30 تاريخ  1400/09/12 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: سمنان ميدان استاندارد ، 
كد پستي 83611-35159 و تلفن 33370723 (023)

شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان (سهامي خاص)
شناسه اگهى: 1230857

ــران، به موجب رأى قابل پژوهش      آقاي حميدرضا مداح كارمند بانك ملي اي
شماره 2398/1 مورخ 1400/07/28 هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى 

كاركنان به انفصال موقت به مدت نه ماه محكوم گرديده ايد.
مقتضى است چنانجه نسبت به راى صادره اعتراضى داريد موارد اعتراض كتبى 
خود را به طور مشروح و مستدل حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج اين 
آگهى به اداره امور شعب استان سمنان تسليم نماييد. بديهى است درصورت عدم 
اعتراض، راى صادره در مورد شما قطعيت يافته و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ــى دادگاههاى عمومى و انقالب  لذا مراتب طبق ماده (73) قانون آيين دادرس
در امور مدنى،  يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار براى اطالع شما 

بانك ملي ايـران درج ميگردد.
شناسه اگهى: 1230924 
م الف : 2989

ــت 176000 در نظر دارد تا  ــماره ثب ــكن  ايثارگران پگاه رزم آوران به ش ــركت تعاونى مس ش
ــزات و تكميل و  ــرايط جهت تأمين مصالح و تجهي ــايى پبمانكاران واجد ش ــبت به شناس نس
ــكونى از پروژه زيتون شامل (3 طبقه  تحويل كارهاى باقيمانده تمام مشاعات و126 واحد مس
زيرزمين، طبقه همكف و 21 طبقه مسكونى و بام) خود واقع در منطقه 22 تهران، بلوار شهيدان 
عليمرادى(كوهك) -خيابان نسيم نهم اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه افراد حقيقى و حقوقى با 
صالحيت شركت ( حداقل رتبه 3 ابنيه و 3 تاسيسات و يا سازندگان و انبوه سازان عضو انجمن 
انبوه سازى ذيصالح داراى سوابق و رزومه مرتبط و قوى (بلند مرتبه ساز) جهت شركت در مناقصه 

دعوت به عمل مى آيد.
ــران – كرج ، بعد از  ــروژه : تهران، بزرگراه ته ــناد مناقصه و بازديد از محل پ 1-محل توزيع اس
بزرگراه آزادگان، بلوار شهيدان عليمرادى(كوهك)،  خيابان نسيم نهم ، خيابان ترگل 2 – پروژه 

مسكونى زيتون
ــه مبلغ يك ميليون ريال  ــناد مناقصه : معرفى نامه بهمراه فيش واريزى ب 2-نحوه دريافت اس
(1/000/000 ريال) به شماره حساب 1-7856036-43-1845 نزد بانك سپه و به نام تعاونى 

مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران  
3-مدت توزيع اسناد: به مدت 2 روز از تاريخ 1400/09/13 تا تاريخ 1400/09/14

ــاعت 9 تا  4-زمان بازديد : به مدت 3 روز از تاريخ 1400/09/15 تا تاريخ 1400/09/17 (از س

16 خواهد بود)
ــواالت حاضرين در مناقصه روز جمعه 1400/09/19 ساعت 9 صبح در  ــخ به س 5-جلسه پاس

محل پروژه خواهد بود.
ــنبه مورخ 1400/09/24 تا ساعت 14  ــناد مناقصه به تعاونى : روز چهارش 6-زمان تحويل اس

خواهد بود.
ــركت در مناقصه : مبلغ ده ميليارد ريال ( 10/000/000/000 ريال) بصورت  7-ضمانتنامه ش
ضمانتنامه بانكى معتبر با اعتبار 3 ماه از زمان ارائه پيشنهاد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر در وجه 

تعاونى مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران(مطابق فرم) در پاكت الف
8-شركت كنندگان در مناقصه بايد داراى توان مالى ، تخصص و رزومه، توان تجهيزاتى و نيروى 

انسانى مطلوب بوده و اسناد ارزيابى موجود در اسناد مناقصه را تكميل و ارائه نمايند.
ــنهادات در هر مرحله اى بدون هيچگونه توضيح و  9-تعاونى در قبول و يا رد يك و يا همه پيش

دليلى مختار مى باشد.
10-به پيشنهادات فاقد الك و مهر و عدم رعايت ضوابط تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11-هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
12-جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن  44753736-021 تماس حاصل 

نمايند.

آگهى مناقصه يك مرحله اى همراه با (ارزيابى كيفى و فنى)

شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد 135,000 عدد كيسه بافته شده 19 لوله اى مورد نياز خود را با شرايط ذيل از 
طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت 

تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه  ــابقه فعاليت، اساس ــته*ارائه س ــنهادى در پاكت دربس *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيش
رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال 
پيشنهادات : ساعت 15 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 
ــعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و تحويل  1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توس
ــهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان،  پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه ش
معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى 
ــعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از  مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقٌا ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت توس
پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى مورد 

قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
شناسه اگهى: 1229981 * تلفن هماهنگى: 22540523

م الف : 2981

فراخوان مناقصه عمومي 
دو مرحله اي

آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14053

شناسنامه اينجانب اكبر على نژاد فرزند بهرام به شماره 
ــتان آباد به همراه  ملى 1717252761 صادره از بس
ــند 6دانگ  منگوله دار ساختمان به پالك  يك جلد س
ثبتى 22311 شهرستان فرديس و مبايعه نامه مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
  البرز

ــمنان در نظر دارد مناقصه  ــتان س شركت شهرك هاي صنعتي اس
عمومي دو مرحله اي اجراي جدول، زيرسازي و آسفالت در شهرك 
صنعتي سمنان را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
ــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه  پيشنهاد مناقصه گران و بازگش

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ  1400/08/26 تا 
ساعت 14:30 تاريخ  1400/09/12 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: سمنان ميدان استاندارد ، 
كد پستي 83611-35159 و تلفن 33370723 (023)

شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان (سهامي خاص)
شناسه اگهى: 1230857

ــران، به موجب رأى قابل پژوهش      آقاي حميدرضا مداح كارمند بانك ملي اي
شماره 2398/1 مورخ 1400/07/28 هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى 

كاركنان به انفصال موقت به مدت نه ماه محكوم گرديده ايد.
مقتضى است چنانجه نسبت به راى صادره اعتراضى داريد موارد اعتراض كتبى 
خود را به طور مشروح و مستدل حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج اين 
آگهى به اداره امور شعب استان سمنان تسليم نماييد. بديهى است درصورت عدم 
اعتراض، راى صادره در مورد شما قطعيت يافته و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ــى دادگاههاى عمومى و انقالب  لذا مراتب طبق ماده (73) قانون آيين دادرس
در امور مدنى،  يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار براى اطالع شما 

بانك ملي ايـران درج ميگردد.
شناسه اگهى: 1230924 
م الف : 2989

ــت 176000 در نظر دارد تا  ــماره ثب ــكن  ايثارگران پگاه رزم آوران به ش ــركت تعاونى مس ش
ــزات و تكميل و  ــرايط جهت تأمين مصالح و تجهي ــايى پبمانكاران واجد ش ــبت به شناس نس
ــكونى از پروژه زيتون شامل (3 طبقه  تحويل كارهاى باقيمانده تمام مشاعات و126 واحد مس
زيرزمين، طبقه همكف و 21 طبقه مسكونى و بام) خود واقع در منطقه 22 تهران، بلوار شهيدان 
عليمرادى(كوهك) -خيابان نسيم نهم اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه افراد حقيقى و حقوقى با 
صالحيت شركت ( حداقل رتبه 3 ابنيه و 3 تاسيسات و يا سازندگان و انبوه سازان عضو انجمن 
انبوه سازى ذيصالح داراى سوابق و رزومه مرتبط و قوى (بلند مرتبه ساز) جهت شركت در مناقصه 

دعوت به عمل مى آيد.
ــران – كرج ، بعد از  ــروژه : تهران، بزرگراه ته ــناد مناقصه و بازديد از محل پ 1-محل توزيع اس
بزرگراه آزادگان، بلوار شهيدان عليمرادى(كوهك)،  خيابان نسيم نهم ، خيابان ترگل 2 – پروژه 

مسكونى زيتون
ــه مبلغ يك ميليون ريال  ــناد مناقصه : معرفى نامه بهمراه فيش واريزى ب 2-نحوه دريافت اس
(1/000/000 ريال) به شماره حساب 1-7856036-43-1845 نزد بانك سپه و به نام تعاونى 

مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران  
3-مدت توزيع اسناد: به مدت 2 روز از تاريخ 1400/09/13 تا تاريخ 1400/09/14

ــاعت 9 تا  4-زمان بازديد : به مدت 3 روز از تاريخ 1400/09/15 تا تاريخ 1400/09/17 (از س

16 خواهد بود)
ــواالت حاضرين در مناقصه روز جمعه 1400/09/19 ساعت 9 صبح در  ــخ به س 5-جلسه پاس

محل پروژه خواهد بود.
ــنبه مورخ 1400/09/24 تا ساعت 14  ــناد مناقصه به تعاونى : روز چهارش 6-زمان تحويل اس

خواهد بود.
ــركت در مناقصه : مبلغ ده ميليارد ريال ( 10/000/000/000 ريال) بصورت  7-ضمانتنامه ش
ضمانتنامه بانكى معتبر با اعتبار 3 ماه از زمان ارائه پيشنهاد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر در وجه 

تعاونى مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران(مطابق فرم) در پاكت الف
8-شركت كنندگان در مناقصه بايد داراى توان مالى ، تخصص و رزومه، توان تجهيزاتى و نيروى 

انسانى مطلوب بوده و اسناد ارزيابى موجود در اسناد مناقصه را تكميل و ارائه نمايند.
ــنهادات در هر مرحله اى بدون هيچگونه توضيح و  9-تعاونى در قبول و يا رد يك و يا همه پيش

دليلى مختار مى باشد.
10-به پيشنهادات فاقد الك و مهر و عدم رعايت ضوابط تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11-هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
12-جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن  44753736-021 تماس حاصل 

نمايند.

آگهى مناقصه يك مرحله اى همراه با (ارزيابى كيفى و فنى)

شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد 135,000 عدد كيسه بافته شده 19 لوله اى مورد نياز خود را با شرايط ذيل از 
طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت 

تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه  ــابقه فعاليت، اساس ــته*ارائه س ــنهادى در پاكت دربس *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيش
رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال 
پيشنهادات : ساعت 15 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 
ــعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و تحويل  1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توس
ــهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان،  پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه ش
معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى 
ــعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از  مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقٌا ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت توس
پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى مورد 

قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
شناسه اگهى: 1229981 * تلفن هماهنگى: 22540523

م الف : 2981

فراخوان مناقصه عمومي 
دو مرحله اي

كليد سرقت در دست پسران آشنا
دو پس�ر ج�وان ك�ه متهم 
هس�تند ب�ا خيان�ت ب�ه 
دوستش�ان در نب�ود او 
ب�ه خانه ش�ان دس�تبرد 
زده اند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش ج��وان، 16 تيرماه 
امس��ال م��ردي ب��ا مرك��ز 
فوريت هاي پليس 110 تماس 
گرفت و گزارش يك سرقت 
را اعالم ك��رد. وقتي مأموران 
كالنتري 110 شهدا در محل 
حاضر شدند شاكي جزئيات 
سرقت را اين طور اعالم كرد. 
او گفت: س��ه روز قبل همراه 

خانواده ام به سفر رفتم. امروز كه برگشتيم 
متوجه ش��ديم كه لوازم خانه به هم ريخته 
است. فهميديم كه دزد به خانه زده است. در 
بررسي بيشتر متوجه شديم كه 400 ميليون 
پول و طال و اس��نادي از داخل گاو صندوق 

سرقت شده است كه شكايت داريم. 
وقتي بررس��ي هاي مأموران پايگاه ششم 
پليس آگاهي در اين باره جريان پيدا كرد 
دوربين هاي مداربسته ساختمان بررسي 
شد. تحقيقات نشان داد كه دو پسر جوان 

در نبود صاحبخانه وارد ساختمان شده و 
در حالي ك��ه مقداري ل��وازم ر اداخل پتو 
مخف��ي كرده اند از محل خارج ش��ده اند. 
خانواده شاكي بعد از ديدن تصاوير دو پسر 
جوان را شناسايي كردند. پسر شاكي گفت:  
كه آنها دوستان من هس��تند و كسري و 
اميد نام دارند. كسري و اميد بارها به خانه 
ما آمده بودند. وقتي پدر و مادرم به س��فر 
مي رفتند آنها به خانه مان مي آمدند تا من 
تنها نباش��م. حتي در آن مدت من كليد 

يدك خانه م��ان را هم به آنها 
داده بودم. 

بعد از به دس��ت آم��دن اين 
س��رنخ بود كه دو متهم تحت 
تعقيب قرار گرفته و بازداشت 
ش��دند. آنها وقتي ب��ا تصاوير 
دوربين هاي مداربسته مواجه 
شدند چاره اي جز اعتراف به 
سرقت نداشتند. كسري گفت: 
چند روز قب��ل وقتي متوجه 
شديم كه دوس��تمان همراه 
خان��واده اش ب��ه س��فر رفته 
تصميم گرفتيم تا از خانه شان 
س��رقت كنيم. ما كليد يدك 
خانه شان را داشتيم براي همين در فرصت 
مناسب به خانه ش��ان رفتيم و اموالشان را 
سرقت كرديم، اما نمي دانستيم كه دوربين 
مداربسته تصاويرمان را ضبط كرده و گرفتار 

مي شويم. 
س��رهنگ كارآگاه »سيدقاسم موسوي فر« 
رئيس پايگاه شش��م پليس آگاهي پايتخت 
گفت: دو متهم در بازجويي ها به دو سرقت 
مشابه هم اعتراف كردند. وي گفت: تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر آنها جريان دارد. 

عمليات 17 ساعته  نجات كوهنورد 
از قله چين كالغ 

مردي كه هن�گام كوهنوردي 
كالغ  چي�ن  كوه ه�اي  در 
گرفت�ار  ته�ران  ش�مال 
ش�ده ب�ا كم�ك امدادگران 
آتش نش�اني نجات پيدا كرد. 
شامگاه جمعه به امداد و نجات 
كوهستان   خبر رسيد كه مردي 
هنگام كوهنوردي در قله چين 
كالغ، دچار حادثه و گرفتار شده 

است. 
مجي��د پورمحم��دي، فرمانده 
ام��داد و نج��ات كوهس��تان 
توضي��ح داد: وقتي راهي محل 
شديم س��رماي شديد و پستي 
بلندي ه��اي ك��وه، كار را براي 
نيروه��اي عمليات��ي س��خت 
كرده بود، اما آتش نش��انان پس 
از 7 ساعت پياده روي در تاريكي 
هوا و در مسيري سخت و عبور از 
مسيرهاي صعب العبور، خود را 

به كوهنورد رساندند. 
 وي افزود: نجاتگران آتش نشاني 
اين كوهنورد 35 ساله كه دچار 
آسيب ديدگي و ترس شده بود، 

را پ��س از تثبيت ك��ردن روي 
برانكارد ويژه، به س��مت پايين 
كوه منتقل كردند.  فرمانده امداد 
و نجات كوهستان آتش نشاني با 
اشاره به اينكه در مسير برگشت، 
صعب العبور ب��ودن راه، انتقال 
كوهنورد را بس��يار دشواركرده 
بود، خاطرنشان كرد: نيروهاي 
عمليات��ي اين م��رد كوهنورد 
را با تالش بس��يار و به صورت 
پياده به مح��ل توقف خودروي 
آتش نش��اني در ارتفاع��ات 
رس��اندند و س��پس وي را ب��ه 
وسيله خودروي آتش نشاني به 
پايين كوه و منطقه امن منتقل 
كرده و تحويل عوامل اورژانس 
دادن��د.  پورمحمدي با اش��اره 
به اين كه آتش نش��انان پس از 
17 س��اعت تالش به مأموريت 
خود پايان دادن��د، اضافه كرد: 
كوهنورد مص��دوم بالفاصله به 
وس��يله آمبوالنس اورژانس به 
نزديك ترين بيمارستان انتقال 

يافت.


