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گرفتار شدن مرد خوش باور
 در دام كالهبردار فرصت طلب

اعتم�اد بي جاي مرد ج�وان به مرد ناش�ناس در فضاي س�ايبري 
ب�ه قيم�ت از دس�ت رفت�ن 500 ميليون توم�ان تم�ام ش�د. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مردي وارد پليس فتای تهران ش��د و 
مأموران را از ماجراي كالهبرداري با خبر كرد. او گفت: چندي قبل به 
دنبال جايي براي سرمايه گذاري بودم تا اين كه در اينستاگرام با مردي 
آشنا شدم كه گفت فرصت خوبي براي سرمايه گذاري در فضاي مجازي 
در اختيارم مي گذارد. بعد تلفني با هم در اين باره حرف زديم و شيوه 
حرف زدنش مشخص مي كرد كه اطالعات خيلي خوبي در اين باره دارد. 
همچنين گفت كه در دس��تگاه هاي دولتي هم نفوذ خيلي خوبي دارد 
به طوري كه مي تواند به راحتي سرمايه من را در مدت كوتاه چند برابر 
كند. به هر حال من به حرف هاي آن مرد اعتماد كردم و 500 ميليون 
تومان به شماره حسابي كه داده بود واريز كردم. بعد از آن هر چه با تلفن 
همراهش تماس گرفتم گوشي اش خاموش بود و فهميدم كه آن مرد 

كالهبردار بوده است كه حاال درخواست كمك دارم. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت بررسي ها در اين باره به 
جريان افتاد و مأموران موفق شدند، مخفيگاه متهم را در جنوب تهران 

شناسايي و چند روز قبل او را دستگير كنند. 
متهم در بازجويي ها به كالهبرداري از متهم و كالهبرداري هاي مشابه 
اعتراف كرد. سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فضاي توليد 
و تبادل اطالعات تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

متهم ادامه دارد.

سازمان های مردم نهاد 
برای بازپروری معتادان كمک كنند 

 بازگرداندن معتاد به جامع�ه به تنهايي از عه�ده دولت برنمي آيد، 
سازمان هاي مردم نهاد بسياري در كشور هستند كه در اين امر مي توانند 
كمك كنند تا فرد با كس�ب مهارت به جامعه و زندگي سالم برگردد. 
اسكندر مؤمني در نشست امضاء تفاهم نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و بنياد ش��هيد گفت: مقابله با موادمخدر بايد انجام ش��ود اما اين اقدام 
به تنهايي كافي نيس��ت، مطالبه عمومي اين اس��ت كه كاري كنيم تا 
مواد مخدري براي مصرف در دسترس نباش��د، اين اقدام الزم است اما 
كافي نيست و بايد به مرحله اي برسيم كه عالوه بر جلوگيري از عرضه 
مواد ، تقاضاي آن نيز كاهش يابد و اين نياز به فعاليت جدي تر در حوزه 

پيشگيري از اعتياد دارد. 
وي تصريح كرد: در گذشته، تمركز در حوزه مقابله با مواد مخدر، باعث شد 
از حوزه پيشگيري غفلت شود، امروزه در كنار حوزه مقابله با موادمخدر، به 
حوزه پيشگيري از اعتياد توجه مي شود كه با اين رويكرد، در حال حاضر 

3هزار سازمان مردم نهاد در اين عرصه مشغول فعاليت هستند. 
مؤمني ادامه داد: كسي كه به بيماري دچار مي شود، بايد هزينه هاي مادي 
و معنوي بسياري را صرف كند تا سالمتي اش بازگردد، در رابطه با فردي 
كه دچار اعتياد شده نيز همين گونه است، براي شخصي كه معتاد مي شود 
در زمينه سم زدايي، توانمندسازي و مهارت آموزي هزينه هاي زيادي انجام 
مي شود تا به پيش از اعتياد بازگردد، اما اگر تالش كنيم يك نفر معتاد نشود 

تمام اين هزينه ها براي كشور و مردم ذخيره مي شود. 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: بازگرداندن معتاد به جامعه 
به تنهايي از عهده دولت برنمي آيد، س��ازمان هاي مردم نهاد بسياري در 
كشور هستند كه در اين امر مي توانند كمك كنند تا فرد با كسب مهارت به 
جامعه و زندگي سالم برگردد. اين مقام مسئول متذكر شد: در امر مبارزه با 
موادمخدر بايد از تمام ظرفيت ها استفاده كرد و يكي از اين ظرفيت ها نيز 
بنياد شهيد است، خانواده شهدا و ايثارگران نيز مي توانند در پيشگيري از 

اعتياد مؤثر باشند.

2 كشته در تصادف غول هاي آهنين
تصادف دو كامي�ون در ج�اده جندق دو كش�ته برجاي گذاش�ت. 
بامداد روز گذش��ته مأموران پلي��س و امدادگران از حادث��ه رانندگي در 
كيلومتر۱۱3 محور جندق ب��ه دامغان با خبر و در محل حاضر ش��دند. 
بررسي ها نشان داد حادثه بين كاميون بنز با كاميون ايسوز به صورت رخ 
به رخ اتفاق افتاده است. در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه دو راننده به 

علت شدت جراحت فوت شده اند. علت حادثه در دست بررسي است. 

دستبرد به حساب خوش باوران
 از داخل زندان

اعضاي باندي كه در زندان با فعاليت در شبكه واتساپ با ادعاي برنده 
شدن در مسابقه دست به كالهبرداري 500 ميليون توماني زده بودند 

بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره كالهبرداري با 
وعده برنده شدن در قرعه كشي صدا و سيما به پليس فتای كرج گزارش شد. 
يكي از شاكيان توضيح داد: مرد ناشناسي از واتساپ تماس گرفت و گفت كه 
من برنده خوش حسابي  شده ام. در لوگوي واتساپ هم لوگوي صدا و سيما 
بود و آن فرد هم مهارت خيلي زيادي در حرف زدن داش��ت به طوري كه 
به حرفش اعتماد كردم. خوشحال هم بودم كه برنده شده ام. آن مرد از من 
خواست اطالعات كارت بانكي ام را به او بدهم تا جايزه را به حسابم واريز كند. 
من هم اعتماد كردم و اطالعات بانكي ام را در اختيارش گذاشتم. ساعتي بعد 
پيامكي برايم ارسال شد. فكر كردم كه جايزه واريز شده، اما وقتي پيامك را 

بررسي كردم فهميدم كه موجودي حسابم برداشت شده است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات بررسي هاي پليس در اين باره به جريان افتاد. 
در حالي كه هر روز بر تعداد شكايت هاي مطرح شده اضافه مي شد مأموران 
پليس اعضاي باند را كه در حال سپري كردن دوران محكوميت شان در 

زندان بودند شناسايي و بازداشت كردند. 
يكي از متهمان گفت: ما از مدتي قبل اين بان��د را راه اندازي كرديم. ابتدا 
لوگوي صدا و سيما را روي پروفايلمان گذاشتيم و از طريق واتساپ با افراد 
ناشناس تماس برقرار مي كرديم. با ادعاي خوش حسابي و برنده شدن آنها 
در مسابقه اطالعات بانكي شان را دريافت مي كرديم. بعد از آن به صورت 
اينترنتي موجودي حسابشان را به شماره كارت هاي ديگر منتقل مي كرديم. 
دوستانمان هم با موجودي حساب ها طال و س��كه و كاال می خريدند كه 
سرانجام بازداشت شديم. سرهنگ رس��ول جليليان رئيس پليس فتای 
استان البرز با بيان اين كه در حال حاضر ارزش مالي پرونده 500 ميليون  
تومان است، گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان جريان دارد. 
وي گفت: متهمان در اين نوع كالهبرداري اينترنتي با ايجاد فضايي شبيه 
استوديو برنامه هاي زنده صدا و در حال پخش راديويي  با ترفند هاي مختلف 
و با مهندسي اجتماعي و به بهانه پرداخت مبلغ جايزه، به اطالعات كارت 
بانكي و رمز دوم پويا قربانيان دسترسي پيدا كرده و اقدام به سرقت وجوه 

كارت بانكي افراد مي كنند. 

مرگ پسربچه 8 ساله
 بررسي مي شود

پس�ربچه اي  م�رگ  درب�اره  ته�ران  پلي�س  تحقيق�ات 
هشت س�اله كه به طرز مرم�وز به كام م�رگ رفته جري�ان دارد. 
به گزارش جوان، چند شب قبل كاركنان بيمارستاني در تهران پليس 
را از مرگ پسربچه اي هشت ساله با خبر كردند. آنها گفتند كه پدر طفل 
بچه را به بيمارس��تان منتقل كرده اس��ت، اما تالش ها براي نجات وي 
ثمري نداشته و سرانجام فوت شده است. از آنجا كه در تن پيمايي بدن 
طفل آثار كبودي مشاهده مي شد و احتمال كودك آزاري وجود داشت 

ماجرا به پليس گزارش شده بود. 
پس از آن پدر طفل به دس��تور قاضي واحدي، بازپرس ويژه قتل مورد 
تحقيق بيشتري قرار گرفت. او گفت: از مدتي قبل با همسرم اختالف 
داشتم به طوري كه او به حالت قهر خانه را ترك كرد و به خانه پدرش 
رفت و من هم از بچه نگهداري مي كردم. چن��دي قبل بچه در كوچه 
مشغول بازي روي يك گاري بود كه به زمين افتاد و پايش دچار آسيب 
شد. در اين مدت چند بار او را به بيمارستان هاي مختلف بردم اما مداواي 
پزشكان منجر به درمانش نشد تا اين كه آخرين بار كه او را به بيمارستان 

بردم پزشكان جسد او را به من تحويل دادند. 
بعد از ثبت اظهارات پدر طفل بازپرس به پليس دستور داد اسناد مدعي 
شده از سوي پدر طفل در بيمارستان هاي مورد نظر بررسي و جسد براي 

مشخص شدن علت فوت به پزشكي قانون منتقل شود.

قتل مرد ميانسال 
با ضربات چوب

جانشين فرمانده انتظامي قرچك از دستگيري قاتل فراري در كمتر 
از سه ساعت در اين شهرستان خبر داد. مقتول كه مردي 60 ساله بود 
در جريان اختالف خانوادگي با ضربات چوب به كام مرگ رفته است. 
سرهنگ مرتضي ملكي توضيح داد: همزمان با وقوع نزاع دسته جمعي 
در يكي از مناطق قرچك كه منجر به قتل يك نفر ش��د، رسيدگي به 
پرونده در دس��تور كار پليس آگاهي قرار گرف��ت. وي گفت: پليس با 
بررسي صحنه جرم دريافت كه در يك نزاع و درگيري بين اعضاي يك 
خانواده، مردي حدود ۶0 ساله به دليل اصابت ضربات چوب به شدت 
مصدوم و پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داده است. 
سرهنگ ملكي افزود: در جريان تحقيقات بيشتر عامل حادثه و چند نفر 
از شركت كنندگان در نزاع بازداشت شدند. متهمان اعتراف كرده اند كه 

به خاطر اختالف خانوادگي نزاع خونين را رقم زده اند.

مته�م  ك�ه  س�ابقه دار  ش�رور 
اس�ت در جري�ان ي�ك درگي�ري 
دوس�تش را ب�ه قت�ل رس�انده به 
زودي در دادگاه كيف�ري ي�ك 
اس�تان تهران محاكمه مي ش�ود. 
ش��امگاه  ج��وان،  گ��زارش  ب��ه 
۲۲ خرداد ماه سال ۹۹، مأموران پليس 
پايتخت از درگيري خونين در خيابان 
غفاري جنوبي در شميران نو باخبر و 
راهي محل ش��دند. بررسي هاي اوليه 
حكاي��ت از آن داش��ت درگيري بين 
چند پسر جوان اتفاق افتاده است و در 
آن درگيري پسر 3۹ ساله به نام مسعود 
زخمي و به بيمارستان الغدير منتقل 

شده است. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا 
اينكه خبر رسيد مسعود بر اثر شدت 
خونريزي ف��وت كرده اس��ت. به اين 
ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد در 
دستور كار قرار گرفت تا اينكه مأموران 
در رون��د تحقيق��ات خود با بررس��ي 
دوربين هاي مداربسته دريافتند، عامل 
قتل پس��ر جواني به نام مهران اس��ت 
كه در درگيري دس��ته جمعي بعد از 
پاشيدن گاز اشك آور به صورت مقتول 
روي سينه او نشسته و با عربده كشي و 
ايجاد رعب و وحشت وي را با ضربات 

چاقو به قتل رسانده است. 
با به دست آمدن اين اطالعات مأموران 
چن��د روز بع��د از حادث��ه مه��ران را 

شناسايي و بازداشت كردند. 
بعد از دس��تگيري او ديگر متهان نيز 

شناسايي و بازداشت شدند. 
متهمان بعد از انتقال به پليس آگاهي 
تحت بازجويي ق��رار گرفتند و مهران 
با اقرار به قتل در ش��رح ماجرا گفت: 
»مقتول چند سال قبل من و چند نفر 
از دوس��تانم را كتك زده بود به همين 
خاطر از او كينه داش��تم. اين كل كل 
ادامه داشت تا اينكه آخرين بار برايم 
پيامكي فرس��تاده بود ك��ه در آن مرا 
تهديد كرده بود. همين بهانه اي ش��د 
تا همراه چند نفر از دوستانم سراغش 

برويم تا تسويه حساب كنيم.«
متهم ادامه داد: »وقت��ي با آنها روبه رو 
ش��ديم فري��اد كش��يدم چه كس��ي 
مي خواهد مرا بكشد؟ همان موقع يكي 
از دوستانم كه سر خيابان ايستاده بود به 
من گفت مسعود دنبال چاقو بوده است. 
احتمال مي دهم قصد درگيري و كشتن 
ما را دارد. با ش��نيدن اين خبر كنترل 
اعصابم را از دس��ت دادم و به طرف او 

رفتم و كار به درگيري كشيد.«
متهم در خص��وص قتل گف��ت: »در 
آن درگيري مس��عود و دوستانش به 
ما حمله كردند. مس��عود با شمش��ير 
به دس��تم زد اين ش��د كه براي دفاع 
از خودم گاز اش��ك آور را به صورتش 
پاشيدم. او دستش را جلوي چشمانش 
گرفت و در يك لحظه روي زمين افتاد. 

همان جا روي س��ينه اش نشس��تم و 
بع��د از داد و فري��اد چن��د ضرب��ه به 
س��ينه و پهلوي او زدم. وقتي مقتول 
خونين روي زمين افتاده بود پا به فرار 
گذاشتم و براي اينكه شناسايي نشوم 
به كرمانش��اه رفتم اما بي فايده بود و 
چن��د روز بعد از حادث��ه خيلي زود از 

سوي مأموران دستگير شدم.«
بعد از اقرارهاي متهم ديگر همدستان 
او نيز با تأييد اين اظهارات به شركت 
در نزاع دسته جمعي منجر به فوت اقرار 
كردند و گفتند با شمش��ير و چاقو در 
درگيري حضور داشتند، اما ضربه اي 

به مقتول نزده اند. 
به اين ترتيب مهران ك��ه داراي چند 
س��ابقه كيفري بود اين بار ب��ه اتهام 
محارب راهي زن��دان ش��د و پرونده 
در حال كامل ش��دن بود كه متهم در 
بازجويي ه��اي بعدي گف��ت:  قتل را 
قبول دارم، اما قصد  وحش��ت عمومي 
نداش��تم. به اين ترتيب متهم از اتهام 
محاربه تبرئه و پرونده ب��ه اتهام قتل 
عمد ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان 

تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم بعد از تعيين شعبه 
در وقت رسيدگي مقابل هيئت قضايي 
يكي از شعبات دادگاه از خودش دفاع 
خواهد ك��رد. اين در حالي اس��ت كه 
اولياي دم براي وي درخواست قصاص 

كرده اند.

مرد شرور به ايستگاه محاكمه رسيد

دختربچه 9 ساله كه بعد از خارج شدن از خانه شان در شرق 
تهران سوار اتوبوس شده و خودش را به شهر قدس در غرب 
تهران رس�انده بود ب�ا تالش پليس ب�ه خانواده اش رس�يد. 
س��رهنگ غالمعلي نعمتي  آزاد، جانش��ين فرماندهي انتظامي 
شهرس��تان قدس توضيح داد: روز گذشته ش��هروندي با مركز 
فوريت هاي پلي��س ۱۱0 تماس گرفت و گف��ت كه دختربچه اي 
خردسال را در خيابان ديده كه س��رگردان است و راه خانه شان 

را گم كرده است. 

با حضور مأموران كالنتري ۱3 ابريش��م دختربچه به اداره پليس 
منتقل ش��د و تالش براي يافتن خان��واده اش به جري��ان افتاد. 
بررسي هاي اوليه نش��ان داد كه دختربچه  خيلی ترسيده و قادر 
به دادن مش��خصات خانواده اش نيس��ت. در ش��اخه ديگري از 
تحقيقات مش��خصات طفل در اختيار كالنتري هاي قرار گرفت 
تا اگر خانواده اي گمشدن بچه شان را گزارش دادند از حضور اين 

دختربچه با خبر شوند. 
مأموران پليس بعد از س��ي و دومين تماس خود متوجه ش��دند 

كه اعضاي خانواده اي در كالنتري ۱۲8 تهران نو در شرق تهران 
گم شدن دختربچه ۹ ساله ش��ان را به پليس خبر داده اند. از آنجا 
كه مشخصات طفل با بچه پيدا ش��ده مطابقت داشت خانواده او 
به اداره پليس دعوت ش��دند و بعد از احراز هويت مش��خص شد 
كودك خردس��ال بدون اطالع خانواده از خانه خارج و با توجه به 
نزديكي خانه شان به ايستگاه اتوبوس، سوار اتوبوس شده و پس از 
رسيدن به ميدان آزادي، سوار اتوبوس هاي شهرقدس شده و در 

شهرقدس پياده شده بود.

دختربچه سرگردان به آغوش خانواده بازگشت

آگهي تجديد  مناقصــه( عمـومي ) 
1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي

 2-موضوع مناقصه : احداث 5 مورد ايستگاه حفاظت كاتديك در سطح استان خراسان رضوى
3- شرايط اوليه متقاضيان: 

الف- دارا بودن رتبه در رشته نيرو يا  تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي
د- ثبت نام در سايت www.setadiran.ir و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي

 4- مدت اعتبار پيشنهادها : از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه مي  بايست معتبر باشد. 
5- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: -/ 1,713,000,000(  يك ميليارد و هفتصد و سيزده ميليون ريال ) مي باشد كه مي بايست بر اساس يكي از تضامين 
قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهيه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرين مهلت ارائه پيشنهاد 

قيمت به صورت دستي تحويل دفتر حراست شركت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خيام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همكف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 09/ 1400/09 لغايت 1400/09/16           

7- آخرين مهلت بارگذارى اسناد و ارائه پيشنهاد قيمت : ساعت 14:00 مورخ 1400/09/27
8- پيشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ 1400/09/28 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مي شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز 

آنها با همراه داشتن معرفينامه ممهور به مهر شركت در جلسه آزاد است.
9- يادآور مي گردد كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

10-رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني الزامي است و صرفا موسسات و شركتهاي ايراني ثبت شده در فهرست 
توانمندي هاي مندرج در سامانه توانيران مجاز مي باشد.

شناسه آگهى: 1230279                                                                                                                                                                                 
( كد فراخوان :  31582473)  

ــس درتاريخ  ــر پردي ــاس يار مه ــئوليت محدود الم ــركت با مس ــيس ش تاس
ــه ملى 14010266477 ثبت  1400/06/21 به شماره ثبت 1983 به شناس
و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع فعاليت : عرضه و فروش محصوالت الكترونيكى از جمله 
ــارت الكترونيك غير هرمى و  ــى موبايل تب لت لپ تاب و كامپيوتر ، تج گوش
ــى تلفن  ــى و ارائه خدمات پس از فروش گوش ــبكه اى ، فروش اينترنت غير ش
ــاى مجاز بازرگانى . درصورت  همراه لب تاپ و رايانه ، صادرات و واردات كااله
ــدت فعاليت : از تاريخ ثبت  لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط م
ــتان مهاباد ،  ــتان آذربايجان غربى ، شهرس به مدت نامحدود مركز اصلى : اس
ــهر مهاباد، محله رزگيان ، كوچه داودى ، بن بست ((صوفى  بخش مركزى ، ش
ــكان صالح الدين ، طبقه منفى 1 كدپستى  ــاختمان پزش زاده)) ، پالك 4 ، س
5916744753 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ــركا آقاى ريبوار پژوهى به شماره  ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از ش
ــهم الشركه آقاى خالق پژوهى  ملى 2860398546 دارنده 900000 ريال س
به شماره ملى 2870707266 دارنده 100000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت 
مديره آقاى ريبوار پژوهى به شماره ملى 2860398546 و به سمت مديرعامل 
ــمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى  به مدت نامحدود و به س
خالق پژوهى به شماره ملى 2870707266 و به سمت رئيس هيئت مديره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت 
از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات 
مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوكان (1231258)

سيستم مديريت يكپارچه / كد 10/43/00/ف
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره /137م ع/1400)

شركت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجراى عمليات 2600 متر اصالح شبكه و 300 فقره اصالح انشعاب آب روستاى فشندك طالقان را 
از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نمايد.

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2000005186000065  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : برآورد بر اساس فهارس بها ابنيه و انتقال و توزيع آب روستايى سال 
1400 , مبلغ 15,199,344,862 ريال و مدت اجراي كار 7 (هفت) ماه و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  759,967,243 ريال  بصورت 

يكى از تضامين ذكر شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/هـ مورخ 94/09/22 مي باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايلهاى PDFتا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/09/27, موظف به ارائه كليه اسناد در پاكت الك و مهر شده 

تا ساعت 16 همان روز  به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 13 روز يكشنبه مورخ 1400/09/28 خواهد بود.

ــاعت 19 روز پنجشنبه مورخ  ــناد مناقصه از تاريخ 1400/09/08 تا س ــناد مناقصه: داوطلبان ميتوانند به منظور دريافت اس نحوه دريافت اس
1400/09/11  از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 026-32117150  

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات ، به آدرس iets.mporg.ir) ) مراجعه نماييد. 

شناسه آگهى: 1231110
شركت آب وفاضالب استان البرز
«سهامي خاص»

شركت گاز استان خراسان رضوي

ــايى  خودرو  ــال و كارت شناس ــل و انتق ــند نق ــبز، س ــرگ س ب
ــماره پالك ــفيد ش ــدل 1397 رنگ س ــپ 131SE م  پريد تي
 136071440/M ــور ــماره موت  ( ايران38-136  ن 91) به ش
ــى NAS411100J1095441متعلق به فرهاد  ــماره شاس ش

عطايى خرمى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
كارت هوشمند خودرو كاميون كشنده به شماره 1773132 سيستم : دانگ 
ــماره  ــفيد معمولى مدل:  2005 به ش فنگ تيپ :  EQ425617رنگ : س
ــماره موتور :   69111212   شماره  انتظامى   839  ع  72     ايران 84      ش
شاسى : 353018555    به مالكيت آقاى نادرعبادى پور با شماره كد ملى   

1829478389  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

مفقودى
سند كمپانى و برگ سبز خودرو سوارى پيكان تيپ 1600I  مدل 1383 
به رنگ سفيد روغنى  به شماره پالك ( ايران 68 - 612 د 99 ) به شماره 
موتور 11282054500 و شماره شاسى 82522814 متعلق به حسين 
بدرى ساروخيل  با كد ملى 0320342506 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. البرز

مفقودى
ــودرو پيكان تيپ  ــند نقل و انتقال  خ ــبز، برگ كمپانى و س برگ س
ــماره پالك ــى ش ــن روغن ــگ آبى روش ــدل 1374رن ــس م  دولوك
 ( ايران30-253 م 49) به شماره موتور1127417727شماره شاسى 
ــالق مفقود شده و از  74416900 متعلق به بهروز فرهادى ينگى قش

درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر 

ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف
برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 
ــن تكليف وضعيت ثبتى  مورخ 1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيي
اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 
ــراب فرزند يداله متقاضى  ــماره ملى 6029665936 صادره از س وبش
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  كالسه پرونده 20809 درشش
بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه 
ثبت ناحيه 2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد 
ــه فاصله پانزده روزاگهى  .لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب

ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق الذك…
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ــماره موتور :   69111212   شماره  انتظامى   839  ع  72     ايران 84      ش
شاسى : 353018555    به مالكيت آقاى نادرعبادى پور با شماره كد ملى   

1829478389  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

مفقودى
سند كمپانى و برگ سبز خودرو سوارى پيكان تيپ 1600I  مدل 1383 
به رنگ سفيد روغنى  به شماره پالك ( ايران 68 - 612 د 99 ) به شماره 
موتور 11282054500 و شماره شاسى 82522814 متعلق به حسين 
بدرى ساروخيل  با كد ملى 0320342506 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. البرز

مفقودى
ــودرو پيكان تيپ  ــند نقل و انتقال  خ ــبز، برگ كمپانى و س برگ س
ــماره پالك ــى ش ــن روغن ــگ آبى روش ــدل 1374رن ــس م  دولوك
 ( ايران30-253 م 49) به شماره موتور1127417727شماره شاسى 
ــالق مفقود شده و از  74416900 متعلق به بهروز فرهادى ينگى قش

درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر 

ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف
برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 
ــن تكليف وضعيت ثبتى  مورخ 1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيي
اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 
ــراب فرزند يداله متقاضى  ــماره ملى 6029665936 صادره از س وبش
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  كالسه پرونده 20809 درشش
بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه 
ثبت ناحيه 2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد 
ــه فاصله پانزده روزاگهى  .لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب

ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق الذك…

مفقودى
برگ سبز خودرو پژو تيپ PARS XU7  مدل 1399 رنگ خاكسترى 
ــماره موتور    ـــ 42) به ش ــران-20353 ه ــالك ( اي ــماره پ متاليك ش
 116NAAN01CE3LH252 ــى ــماره شاس 124K1457766ش
متعلق به احسان فالح مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

به جوان 
دوباره نگاه كن

آدم ربايي در تره بار بر سر جاي بار
دع�واي دو مغ�ازه  دار ب�ر س�ر ج�اي 
ب�ار در ب�ازار تره ب�ار ته�ران ب�ه 
ش�د.  منج�ر  آدم رباي�ي  حادث�ه 
به گزارش جوان، چند روز قبل  مردی به 
مأموران پليس تهران خبر داد كه كارگرش 
از سوي هش��ت مرد خش��ن ربوده شده 
اس��ت. او گفت: من صاحب يك مغازه در 
ميدان تره ب��ار تهران هس��تم. امروز مثل 
هميشه مشغول كار بودم كه يك خودروي 
پژو 405 توقف كرد. بعد از آن هشت مرد 
خش��ن با چوب و قمه پياده شدند و يكي 
از كارگرانم را به ش��دت مضروب كردند. 
سپس او را به داخل صندوق عقب ماشين 
انداخته و به س��رعت از محل فرار كردند. 
شاكي گفت: يكي از مردان خشن صاحب 
مغازه همسايه ام است كه درخواست كمك 

دارم. 
تحقيق��ات كارآگاه��ان اداره يازده��م 
پليس آگاهي تهران در اين باره به جريان 

افتاده بود كه ش��اكي به پلي��س خبر داد 
كارگرش موفق به فرار از دست آدم ربايان 

شده است. 
كارگر ج��وان وقتي در اين ب��اره تحقيق 
ش��د، گفت: وقتي آدم ربايان من را داخل 
صندوق عقب انداخته و از محل دور شدند 
با لگد بارها به در صندوق زدم و موفق شدم 
در را باز كنم و در حالي كه خودرو در حال 
حركت بود در فرصت مناس��ب خودم را 
بيرون انداخته و فرار كنم. او در شرح حادثه 
هم گفت: من از مدت ها قبل بر سر چيدن 
بار مقاب��ل در مغازه با همس��ايه اختالف 
داش��تيم. يك روز صاحب مغازه همسايه 
با برادرم سر اين موضوع مشاجره كرده و 
زماني كه مشاجره شان باال گرفت برادرم او 
را هل داد كه روي زمين افتاد. به هر حال 
آن روز همه چيز تمام شد تا اين كه ساعتي 
قبل مرد همسايه و دوس��تانش من را به 
شدت كتك زده و ربودند و در حالي كه با 

برادرم اختالف داشتند و من اصالً در ماجرا 
درگير نبودم كه شكايت دارم. 

بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات مرد 
همس��ايه هم مورد تحقيق قرار گرفت. او 
گفت كه از ماجراي كتك خوردن كارگر 
همسايه اش خبر ندارد. در شاخه ديگري 
از بررسي ها دوربين هاي مداربسته بررسي 
و مشخص ش��دكه مرد همس��ايه هم در 
جريان حادثه حضور و نقش داشته است. 
او وقتي با تصاوير دوربين مداربسته مواجه 
شد چاره اي جز اعتراف نداشت. وي گفت: 
من كينه كارگر همسايه را به دل گرفتم و 
مي خواستم او را تنبيه كنم. با چند نفر از 
دوستانم در اين باره حرف زدم اما آنها به 

اشتباه برادرش را كتك زدند. 
بعد از اعتراف متهم بود كه به دستور قاضي 
دش��تبان، بازپرس ويژه دادس��راي امور 
جنايي تحقيقات براي بازداشت متهمان 

در دستور كار پليس قرار گرفت.


