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با کشــف جســد مرد جوان در نزدیکــی پل فتح، 
تحقیقــات تیم جنایی در رابطه بــا این حادثه کلید 

زده شد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ساعت ۱۲ روز 
هشتم بهمن ماه، کشف جسد مرد جوانی در نزدیکی 
پل فتح اتوبان آزادگان از ســوی خودرو های عبوری 
به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، گزارش داده شد.با 
اعالم این خبر، ماموران کالنتری ۱۵۴ چیتگر و تیم 
تشخیص هویت پلیس آگاهی با دستور محمد مهدی 
براعه؛ بازپرس ویژه قتل شــعبه سوم دادسرای امور 
جنایی، راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی 
را آغاز کردند.تیم جنایی در محل حادثه با جسد مرد 
حدودا ۳۵ ساله ای مواجه شدند که به طرز مشکوکی 

فــوت کرده بود و هیچگونه آثــار ضرب و جرح روی 
بــدن او وجود نداشــت.تحقیقات ابتدایی حکایت از 
آن داشــت، مرد جوان که کارتن خواب و معتاد بوده 
شب گذشته به دالیل نامشخصی فوت کرده و صبح 
جسدش توسط خودرو های عبوری کشف شده است.
تیم پلیسی در نخستین گام با دستور بازپرس جنایی، 
اقدامات اطالعاتی راکلید زدند و دوربین های مداربسته 
را برای روشن شدن زوایای پنهان این مرگ مشکوک 
هدف بازبینی قرار دادند.با دستور محمد مهدی براعه؛ 
بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی، 
جسد متوفی برای معاینات دقیق تر به پزشکی قانونی 
منتقل شد و بررسی ها در رابطه با این پرونده توسط 

تیم تحقیق ادامه دارد.

جانشــین فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران از 
دستگیری بیش از ۴۳۰۰ مجرم در ورامین در اجرای 
طرح هــای ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای ســال 

جاری تا کنون خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ شهرام 
امیریان دراین باره گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
بــا برنامه ریزی های مســتمر و به منظــور برخورد 
قاطــع با مخالن امنیت، هنجارشــکنان و برخورد با 
توزیع کنندگان مواد مخدر از ابتدای سال جاری در 
شهرستان ورامین اجرا شد و در این راستا با شناسایی 
مناطق آلوده در چندین عملیات ضربتی، سه هزار و 
۷۹۲ ســارق دستگیر و چهار هزار و ۲۶ فقره سرقت 
کشف شــد.وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ها، 

۵۰۱ فروشــنده مواد مخدر نیز بازداشــت شــدند، 
گفت: همچنیــن ۸۷۰ معتاد متجاهر نیز جمع آوری 
شــده و به مراکز ترک اعتیاد ارجاع شــدند. بیش از 
۱۰۰ کیلوگــرم انواع مواد مخدر نیز کشــف و ضبط 
شــد.امیریان ادامه داد: با اجــرای طرح های ارتقای 
امنیــت اجتماعی که موجبــات رضایتمندی عموم 
مردم شده اســت، ۹۹ نفر از اراذل و اوباش دستگیر 
شــده و ۱۴ قبضه ســالح جنگی و ۵۳ قبضه سالح 
شکاری نیز کشف و ضبط شد. همچنین در راستای 
برقراری نظم و انضباط ترافیکی و برخورد با متخلفین 
و قانون شکنان، یک هزار و ۲۶ دستگاه خودرو و ۵۶۲ 
دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف و با دستور قضایی 

روانه پارکینگ شدند.

بیش از ۴۳۰۰ خالفکار در شرق تهران بازداشت شدندکشف جسد مرد جوان در نزدیکی پل فتح

حکم قصاص شاگرد مکانیکی که همکارش 
را در یــک جدال مرگبار ازپا درآورده بود از 
سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید شد.به 
گزارش رکنا، مرداد سال ۱۴۰۰ گزارش قتل 
پسر جوانی در یک مغازه مکانیکی به پلیس 
اعالم شــد و وقتی مأموران به محل کشف 
جسد که در محدوده شرق تهران بود اعزام 
شــدند صاحب مکانیکی در توضیح ماجرا 
گفت: ســال های زیادی اســت که در این 
مکان به حرفه مکانیکی مشــغولم و اهالی 
محل هم من را می شناســند.چند ماه قبل 
دو پســر جوان که از شهرستان آمده بودند 
درخواســت کار کردند و از آنجایی که خانه 
هم نداشتند آنها را اســتخدام کردم و قرار 
شــد روزها در مغازه کار کنند و شب ها هم 
در اتاقک باالی مغــازه بخوابند.صبح وقتی 
وارد مغازه شــدم با پیکر بی جــان یکی از 
آنها که از ناحیه سر هم خونریزی کرده بود 
مواجه شدم و از پسر دیگر هم خبری نبود.
پس از اظهارات صاحب مکانیکی جســد با 

دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و مأموران شناسایی عامل قتل را در دستور 
کارشــان قرار دادند.با توجه بــه اظهارات 
صاحب مکانیکی و ناپدید شــدن همزمان 
شاگرد دیگر مغازه احتمال اینکه وی عامل 
جنایت باشد قوت گرفت و پس از چند روز 
مأموران موفق شــدند پســر ۲۱ ساله را در 
یکی از پارک های حوالی مغازه شناسایی و 
بازداشــت کنند.وی پس از دستگیری و در 
همان بازجویی های اولیه به قتل دوســتش 
اعتراف کرد و مدعی شــد: چــون مقتول 
می خواســت من را مورد آزار قرار دهد او را 
کشتم.با تکمیل تحقیقات و گزارش پلیس 
و پزشــکی قانونی پرونده برای رسیدگی به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرســتاده شــد.در ابتدای جلسه اولیای دم 
درخواســت قصاص کردند.پس از آن متهم 
بــه جایگاه رفت و گفــت: چند ماه پیش از 
ماجرا من و مقتول با هم به مغازه مکانیکی 
آمده بودیم و پس از کار هم شب ها در باالی 

مغازه می خوابیدیم. چند هفته بعد از اینکه 
بــه تهران آمدیم او یک بار من را آزار داد و 
فیلم گرفت و تهدیدم کرد که اگر تســلیم 
خواسته هایش نشوم  یا به کسی حرفی بزنم 

فیلم را منتشر می کند.
به همین خاطر ناچار بودم سکوت کنم. شب 
حادثه باهم مشــروب خوردیم که دوباره به 
ســراغم آمد به لحاظ روحی خیلی عصبی 
شده بودم. مقاومت کردم که او باز هم بحث 
فیلــم را مطرح کرد که به یکباره کنترلم را 
از دست دادم و با میله آهنی چند ضربه به 
ســرش زدم و وقتی دیدم روی زمین افتاد 
وسایلم را جمع کردم و از آنجا خارج شدم. 
باور کنید رفتارها و خواســته های او دیگر 

قابل تحمل نبود.
 بعد از ماجرا هم از اینکه خانواده ام ماجرا را 
بفهمند نگران بودم و در پارک می خوابیدم 
تا اینکه دستگیر شدم. گرچه مستحق مرگ 
بود امــا من قصدم کشــتن او نبود و فقط 

می خواستم مانع کار او شوم.

بــا پایان اظهارات متهــم و وکیلش، قضات 
برای صدور رأی وارد شــور شدند و وی را 
به قصاص، به خاطر سرقت اموال مقتول به 
۱۰سال حبس و به خاطر شرب خمر به ۸۰ 

ضربه شــالق محکوم کردند که این رأی با 
تأیید قضات شــعبه ۲۶ دیوان عالی کشور 
قطعی شــد و متهم در یک قدمی چوبه دار 

قرار گرفت.

پسر جوانی که به اتهام حمل ۲۳ کیلوگرم هروئین دستگیر 
شده، در دادگاه کیفری مدعی شد در زمان دستگیری زیر 
سن قانونی بوده اســت بنابراین پرونده وی برای مشخص 
شــدن صحت این ادعا، به دادسرا برگردانده شد.به گزارش 
رکنا، اواســط ســال ۱۴۰۰ مأموران ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر پسر جوانی به نام ســعید را در یکی از بوستان های 
جنوب تهران با ۲۳ کیلوگرم هروئین بازداشت کردند.متهم 

پس از دســتگیری عنوان کرد: هروئین ها متعلق به یکی از 
دوستانم اســت.با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد.در ابتدای این جلسه سعید با ارائه شناسنامه اش گفت: 
من متولد ســال ۸۳ هستم و هنگام دستگیری به سن ۱۸ 

سالگی نرسیده بودم.با این حال در حین بازداشت و اظهاراتم 
هم تأکید کردم که مواد ضبط شــده متعلق به من نیست. 
من با پسری به نام شهرام در پارک آشنا شدم و هیچ نشانی 
هم از او ندارم. او چند دقیقه پیش از آنکه دستگیر شوم ۲۳ 
کیلوگرم مواد را به من داد تا به جایی برسانم.قضات دادگاه 

پس از شــنیدن اظهارات متهم به سن واقعی وی مشکوک 
شــدند و با توجه به نظر پزشــکی قانونــی احتمال دادند 
شناســنامه ای که به دادگاه ارائه داده جعلی است و سعید 
حداقل ۲۱ ســال سن دارد و در زمان دستگیری هم باالی 
۱۸ سال بوده است.به این ترتیب پرونده متهم برای بررسی 
تخصصی با دستور قضایی به دادسرا برگردانده شد تا پس از 

مشخص شدن سن واقعی متهم حکم متناسب صادر شود.

اعدام برای جوانی که به خاطر فیلم سیاه شاگرد مکانیکی را کشت 

محاکمه جوانی که 2۳ کیلو مواد مخدر همراه داشت 

مسافر عصبانی راننده تاکسی را نزدیک تهرانسر کشت
مسافر خشمگین وقتی اعتراض راننده تاکسی را دید با ضربات چاقو وی را به 
قتل رســاند.به گزارش رکنا، وی در حالی که حال خوبی نداشت به مأموران 
گفت: مسافربر هستم و ســاعاتی قبل از میدان آزادی مسافر دربستی سوار 
کردم. در جاده مخصوص کرج بودیم که مســافرم مدعی شد پول ندارد و از 
من خواست در نزدیکی دستگاه عابربانکی توقف کنم. به درخواست او مقابل 
خودپرداز بانکی توقف کردم و او برای دریافت پول از ماشــین پیاده شد،اما 
زمان زیادی طول کشید تا برگردد و من هم به حالت اعتراض از ماشین پیاده 
شــدم.او ادامه داد: در همین حین که به رفتارهای او معترض بودم، ناگهان 
مسافر جوان با چاقو به جانم افتاد و چندین ضربه زد و متواری شد. از ضرباتی 
که به من وارد شده بشــدت مجروح شده ام و کمک می خواهم.به دنبال این 
تماس، با توجه به اطالعات مکانی که راننده تاکســی داد، بالفاصله مأموران 
راهی محل که در نزدیکی تهرانســر بود، شدند. مرد میانسال برای درمان به 
بیمارســتانی در همان حوالی منتقل شد اما شــدت جراحات وارده مرگ او 
را رقــم زد. گزارش این جنایت به بازپــرس محمدرضا صاحب جمعی اعالم 
شد. بازپرس جنایی دستور شناسایی ضارب و بررسی دوربین های مداربسته 

اطراف محل حادثه را صادر کرد.

جریمه ۷2 میلیارد ریالی برای گرانفروشی لبنیات
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت ۷۲ میلیارد ریالی یک 
شــرکت لبنیات خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و 
تشریفات ســازمان تعزیرات حکومتی، فرزاد آقایی گفت: پرونده گرانفروشی 
ماســت کم چرب برای یک شــرکت لبنیات در شــعبه ۶۵ بدوی تعزیرات 
حکومتی تهران تشــکیل و بررسی شــد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران افزود: شــعبه ۶۵ بدوی با توجه به مــدارک موجود در پرونده، تخلف 
را محرز اعالم و این شــرکت را به پرداخــت جزای نقدی محکوم کرد.آقایی 
گفت: پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به شعبه پنجم تجدید نظر برای 
رســیدگی ارسال شد و مجددا بررســی و هیات رسیدگی کننده با توجه به 
محتویات پرونده و با بررســی الیحه تجدیدنظر خواهی و همچنین اظهارات 

حضوری متهم، حکم به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

کشف نزدیک یک میلیون لیتر سوخت قاچاق
در آب های هرمزگان

فرمانده مرزبانی انتظامی کشــور از توقیف ۵ فروند شــناور و کشف ۱۹ عدد 
مشــک ماری شــکل حامل ۹۶۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب های خلیج 
فــارس خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار احمدعلی گودرزی 
در تشــریح جزئیات این خبر گقت: در راســتای مبارزه جدی و مســتمر با 
قاچاقچیان سوخت، مرزبانان استان هرمزگان مستقر در میناب و بندرعباس 
بــا هدایت اطالعاتی و عملیاتی مطلع شــدند مخــالن اقتصادی قصد دارند 
مقادیر باالیی سوخت را به وسیله شناورهای سوختی از سواحل خلیج فارس  
بارگیری و از مرزهای دریایی کشــور خارج کننــد.وی افزود: مرزبانان حین 
پایش نوار مرزی و گشــت زنی در سطح حوزه استحفاظی، به چندین فروند 
شناور حامل سوخت قاچاق که به وسیله مشک های بزرگ ماری شکل حمل 
می شــدند، برخورد کردند.فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به توقیف ۵ فروند 
شــناور در این عملیات تصریح کرد: در بازرسی دقیق از شناورهای توقیفی 
تعداد ۱۹ مشــک ماری شــکل حاوی ۹۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع 
گازوئیل به ارزش ۲۴۹ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال  کشــف شــد.گودرزی 
در پایان با اشــاره به دستگیری ۹ متهم در این عملیات، خاطرنشان کرد: از 
این مقدار ســوخت ۹۲۰ هزار لیتر در آب های میناب و ۴۵ هزار لیتر نیز در 

سواحل  بندرعباس کشف شده است.

بازداشت ۳5۳ نفر از مخالن نظم
در طرح امنیت اجتماعی گچساران

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: ۳۵۳ نفر از مخالن نظم و امنیت 
بــا اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در یک ماه گذشــته در گچســاران 
دستگیر شدند.به گزارش رکنا؛ سرهنگ ارسالن خادمیان افزود: این طرح به 
منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با مشارکت 
یگان هــای انتظامی این شهرســتان و با هماهنگی مرجــع قضائی در این 
شهرستان اجرا شد.وی افزود: در اجرای این طرح ماموران ۲۷ نفر قاچاقچی، 
۲۳ نفر معتاد و چهار نفر از اراذل و اوباش را دســتگیر کردند.خادمیان ادامه 
داد: همچنین ۲۸ نفر به جرم سرقت و ۲۷۱ نفر به دلیل ارتکاب به جرایم در 
این طرح دستگیر شدند.وی با اشاره به اجرای حکم جلب ۳۹۱ نفر در اجرای 
طرح امنیت اجتماعی گچســاران گفت: در این مدت ۱۹۸ دستگاه خودرو و 
۱۰ دستگاه موتور سیکلت که برای شــهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند 
نیز توقیف شد.خادمیان افزود: همچنین با توجه به لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و رعایت قوانین و مقــررات، از ۴۱ واحد صنفی بازدید که در این 
زمینه هشت واحد صنفی بدلیل رعایت نکردن موازین قانونی و پروتکل های 
بهداشــتی پلمب شد.وی بیان کرد: نداشــتن گواهی نامه مدارک شناسایی، 
کاله ایمنی، پالک مخدوش، ایجاد مزاحمت، حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی 
صوتی و شیشــه دودی از جمله تخلفاتی است که در صورت ارتکاب از سوی 
شهروندان وســیله نقلیه آنان توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.فرمانده 
انتظامی شهرستان گچساران گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شــدند.خادمیان اظهار کرد: طرح های 
ارتقاء امنیت اجتماعی طبق قانون برای افزایش سطح امنیت و آرامش مردم 

گچساران در سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد.

سرقت میلیاردی از بیمارستان گلستان اهواز 
برخی از منابع از سرقت بخشی از تجهیزات گران قیمت بیمارستان گلستان 
اهواز خبر می دهند.به گزارش رکنا از خوزســتان، منابع خبری از سرقت در 
بیمارستان گلستان اهواز می گویند. در این حادثه یک دستگاه سونوگرافی با 

ارزشی  بالغ بر ۵ میلیارد تومان به سرقت رفت . 

بازداشت سارق طالهای ۳۰ میلیارد ریالی
در خرم آباد

فرمانده انتظامی اســتان از شناســایی و دستگیری ســارق منزل و کشف 
مقادیری انواع طالجات مسروقه به ارزش۳۰ میلیارد ریال درشهرستان خرم 
آباد خبر داد.به گزارش رکنا از لرســتان، ســردار یحیی الهی در تشریح این 
خبر اظهار داشــت: در پی ارســال یک فقره پرونده نیابتی از  دادسرای یکی 
از اســتان های همجوار مبنی بر سرقت مقادیری انواع طالجات، شناسایی و 
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی خرم 
آباد قرار گرفت.وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیســی و به 
دســت آمدن ســرنخ هایی در این رابطه، یک سارق حرفه ای را در خرم آباد 
شناســایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان لرستان 
گفت: سارق در تحقیقات پلیس به مقادیری انواع طالجات مسروقه شامل، ۳ 
سرویس جواهرات، ۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی، ۱۵ نیم سکه بهار آزادی و 
۳۵ هزار دالر ارز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.ســردارالهی در پایان 
ضمن هشدار به سارقان که پلیس با همکاری دستگاه قضائی با آنان برخورد 
قانونی خواهد کرد، به شــهروندان توصیه کرد از نگهداری طالجات و اموال 

گرانقیمت در منزل خودداری و از صندوق امانات بانک ها استفاده کنند.

راز سرقت های مسلحانه سارقان پس از قتل فاش شد
فرمانده انتظامی ماهشــهر از دستگیری قاتل متواری و کشف ۲ فقره سرقت 
مسلحانه در این شهرستان خبر داد .به گزارش رکنا، سرهنگ  فرشاد کاظمی  
گفت: هفته گذشــته در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل و متواری 
شــدن قاتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات گسترده محل اختفاء قاتل 
و ۲ نفر از همدستانش را در یکی از مناطق این شهرستان و پس از هماهنگی 

با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس 
به بزه ارتکابی و ۲ فقره سرقت مسلحانه اعتراف و با همکاری آنان آالت قتاله 

)چاقو( کشف شد.
ســرهنگ کاظمی بیان داشت: متهمان پس از تشــکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

اخبار کوتاه

 
آگهي مناقصات شماره 1401/1119 و 1401/1120 و 1401/1121 در روزنامه و شماره 2001005744000384 و 

2001005744000385 و 2001005744000386 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 شــرکت آب و فاضالب خوزســتان در نظر دارد مطابق ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات پروژه زیررا 
به شــرکت های واجد شرایط با ظرفیت آزاد براساس بخشنامه شــماره 94/30593 مورخ 94/03/05 و با 

اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد قیمــت مناقصه گران 

 و گشــایش پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

داشــتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شــده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
الزامی می باشد.

اســناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت مي باشد. و براساس زمانبندي قید شده در سامانه ستاد، 
پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز گشایش پاکت ها مي باشد.

محل تحویل پاکت )الف( اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه 
ســتاد، مناقصه گر مي بایست اصل تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت »الف« قرار داده و الک و 
مهر نماید. روي »پاکت الف«، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه 

زماني اعالم شــده به شرکت آب و فاضالب خوزستان به آدرس اهوازـ کیانپارسـ  فلکه اولـ   شرکت آب و 
فاضالب خوزستانـ  طبقه پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه، تحویل دهد.

گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت می باشد 
و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است.

آدرس پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کشــور http://iets.mporg.ir   و سایت اینترنتي شرکت:  
www.abfakhz.ir  می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/12

روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب خوزستان

 شرکت آب و فاضالب خوزستان

شماره مناقصه در 
روزنامه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

رشته کاري عنوان مناقصه
مورد نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در فرایند 

ارجاع کار

برآورد 
 )میلیون 

ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه از 
طریق سایت ستاد

تاریخ وساعت
گشایش

پاکت های مناقصه از طریق سایت ستاد

۱۴۰۱/۱۱۱۹۲۰۰۱۰۰۵۷۴۴۰۰۰۳۸۴
اجرای خط انتقال و شبکه توزیع 
آب روستاهای آب بید علی باز و 
آب بید حاجی بابا شهرستان گتوند

آب پایه ۵ و 
۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۵۸۰باالتر

تا مورخ    
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

ساعت ۱۰
۳۰ /۱۴۰۱/۱۱ ساعت ۱۱

۱۴۰۱/۱۱۲۰۲۰۰۱۰۰۵۷۴۴۰۰۰۳۸۵
عملیات اصالح و توسعه شبکه 

توزیع آب و انشعابات خانگی بخشی 
آب پایه ۵ و از منطقه کمپلو جنوبی

باالتر

۷,۸۶۶,۳۴۰,۰۰۰۱۵۷,۳۲۶
تا مورخ    
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

ساعت ۱۰
۲۶ /۱۴۰۱/۱۱ ساعت ۱۲

۱۴۰۱/۱۱۲۱۲۰۰۱۰۰۵۷۴۴۰۰۰۳۸۶
عملیات اصالح بخشی از شبکه 

توزیع آب و انشعابات خانگی منطقه 
آب پایه ۵ و سخیریه و یوسفی اهواز

باالتر

۹,۶۶۰,۴۵۰,۰۰۰۱۹۳,۲۰۸
تا مورخ    
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

ساعت ۱۰
۲۶ /۱۴۰۱/۱۱ ساعت ۱۳

*** پرداخت هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصات خواهد بود. ***

)نوبت اول(

رئیس پلیــس آگاهی فراجا گفت: تالش شــبانه روزی 
کارآگاهــان با اجرای طــرح دو مرحلــه ای عملیات در 
پاتوق های عرضه مدارک جعلی در سراســر کشور منجر 
به کشــف بیــش از ۱۵ هــزار فقره انواع اســناد جعلی 
رسمی، غیر رســمی و اقالم تقلبی شد.به گزارش ایسنا، 
ســردار محمد قنبری در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
درسال جاری یکی از برنامه های عملیاتی معاونت مبارزه 
باجعل وکالهبرداری این پلیــس، اجرای طرح عملیاتی 
در پاتوق های عرضه مــدارک جعلی و محصوالت تقلبی 

درسراسر کشور بوده است و دراین راستا دو مرحله اجرای 
این طرح، درمردادماه و دی ماه ســال جاری پیش بینی 
شــده بودکه با بهــره گیری از کلیــه ظرفیت های فنی، 
اطالعاتی، درون و برون سازمانی و به کارگیری تجهیزات 
و امکانات موجود هردو مرحله توســط رده های متناظر 
استانی در سراسر کشــور اجرا شد.رئیس پلیس آگاهی 
فراجا گفت: نتیجه تالش شــبانه روزی کارآگاهان دراین 
رابطه منجر به دستگیری ۲۳۳ نفر متهم )جاعل، استفاده 
کننده از ســند مجعول و معاونت در جرم( و کشف ۱۵ 

هزارو ۴۳۳  فقره از انواع اسناد جعلی رسمی، غیر رسمی 
و اقالم تقلبی شده اســت .وی در ادامه ضمن هشدار به 
شهروندان در خصوص جلوگیری از این جرم، تاکید کرد: 
برای اطمینان از اصالت یک ســند، باید از مرجع صدور 
آن )شناسنامه از ثبت احوال، مدرک تحصیلی از مدرسه، 
دانشگاه، اســناد مالکیت از ادارات ثبت اسناد و امالک( 
استعالم کنید.بر اساس اعالم سایت پلیس، قنبری با بیان 
اینکه هیچ وقت کارت ملی،مدارک هویتی و مشــخصات 
هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید خاطرنشان 

کرد: برای اخذ ویزا شــخصاٌ با ارائه گذرنامه به ســفارت 
خانه ها مراجعه کنید یا از طریق آژانس های مســافرتی 
معتبر اقدام کنید و نیز از دادن مدارک به افراد ناشــناس 
یا شرکت ها و آژانس های غیر معتبر خودداری کنید.وی 
همچنین با اشــاره به اینکه به هیچ وجه اسناد مالکیتی 
خــود را در اختیار دیگران قرار ندهید، گفت: معامالت و 
قراردادهای خود را در مراکز رســمی و قانونی انجام و به 
ثبت برسانید تا از دخل و تصرف در آن جلوگیری و تحت 

حمایت های قانونی قرار گیرد.

کشف بیش از ۱5 هزار سند جعلی رسمی و غیررسمی در کشور

با کشــف جسد مرد جوان در اتاق خوابش در شمال 
تهران، تحقیقات توســط تیم جنایــی کلید خورد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، شامگاه ششم 
بهمن ماه امســال، مرگ مشکوک مرد جوانی در اتاق 
خواب خود در محله قائم از ســوی پدر و مادرش که 
جسد را مشــاهده کرده بودند، به مرکز فوریت های 
پزشکی ۱۱۵ گزارش داده شد.بدین ترتیب امدادگران 
اورژانس برای احیای مــرد جوان پای در خانه مورد 
نظر گذاشتند، اما اقدامات درمانی فایده ای نداشت و 
امدادگران اورژانس در تحقیقات ابتدایی مرگ پســر 
جوان را خفگی اعالم کردند.با اعالم این خبر، ماموران 

کالنتــری ۱۶۴ قائم و تیم تشــخیص هویت پلیس 
آگاهی با دستور محمدمهدی براعه؛ بازپرس ویژه قتل 
شعبه سوم دادسرای امور جنایی، راهی محل حادثه 
شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. بررسی های 
تخصصی تیم تشــخیص هویت پلیس آگاهی نشان 
داد، مرد جوان که از گذشــته اعتیاد داشته، به دلیل 
مصرف بیش از انــدازه متادون اوردوز کرده و به کام 
مرگ فرو رفته و فرضیه وقوع جنایت منتفی اســت.
با دســتور محمدمهــدی براعه؛ بازپــرس ویژه قتل 
شعبه سوم دادسرای امور جنایی، جسد متوفی برای 

معاینات دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد.

مرد جوان که در اقدامی هولناک مزاحم همســرش 
را در کرج به قتل رســانده بود، پس از ۲۰ سال فرار 
در تهران بازداشت شــد.به گزارش رکنا، اواخر سال 
۱۳۸۱، مــرد جوانی وقتی متوجه مزاحمت  های یک 
غریبه برای همسرش شد به یکی از استان های غربی 
کشــور رفت و با خرید یک ســالح کلت کمری به 
محل کار مرد جوان رفــت و از فاصله نزدیک وی را 
هدف شــلیک ۵ گلوله قرار داد و از مهلکه گریخت.

تحقیقات کارآگاهان دایره جنایی کرج ادامه داشــت 
تا اینکه با اقدامات اطالعاتی مشــخص شــد، قاتل 
پس از ۲۰ ســال زندگی مخفیانه بــه تهران آمده و 

در خانه ای ســاکن شده است که تیم پلیسی پس از 
دریافت این اطالعات مهم متهم را دستگیر کردند و 
به فرار ۲۰ ساله او پایان دادند.متهم پس از انتقال به 
شعبه پنجم دادسرای امور جنایی هنگامی که مقابل 
بازپــرس پرونده قرار گرفت، به قتــل اعتراف کرد و 
گفت: ۲۰ سال قبل هنگامی که متوجه شدم مقتول 
مزاحم همسرم شده است، تصمیم گرفتم از او انتقام 
بگیرم.با دستور محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل 
شعبه پنجم دادسرای امور جنایی، متهم برای روشن 
شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان دایره 

جنایی پلیس استان البرز قرار گرفت.

پایان 2۰ سال زندگی مخفیانه قاتل مرگ پسر جوان تهرانی در اتاق خواب

قاتل سردفتر با جلب رضایت اولیای دم از قصاص رهایی 
پیدا کرد.به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، اواسط سال ۹۶ 
رسیدگی به مرگ مشکوک سردفتر یک دفتر خانه رسمی 
در شمال شــهر تهران در دستور کار ماموران انتظامی و 
قضایی قرار گرفت.بررسی ها نشان می داد که مقتول روز 
حادثه با یکی از مشــتریان دفترخانه قرار مالقات داشته 
اســت.به این ترتیب مرد مشتری به نام حمید در جریان 
بازجویی قضایی قرار گرفــت که ضد و نقیض گویی های 
او درباره قرار مالقاتش با ســردفتر ظن ماموران قضایی 

را برانگیخت.زمانی که بازجویی ها وارد فاز تخصصی شد 
ســرانجام حمید لب به اعتراف گشود و به قتل سردفتر 
اعتراف کرد و گفت:»از مدتی قبل با ســردفتر به خاطر 
یک ملک ۲۵۰ متری در خیابان پاسداران تهران اختالف 
مالی پیدا کرده بودم. روز حادثه باز هم برای گفتگو درباره 
همین ملک به دفترخانه رفته بودم که بحث ما باال گرفت. 
من که خشمگین شده بودم با چاقو ضربه ای به سردفتر 

زدم و می خواســتم از دفتر خانه بیرون بروم که باز هم با 
یکدیگر گالویز شدیم.جلوی راه پله ها برای اینکه او را از 
خودم دور کنم هلش دادم که ناگهان تعادلش را از دست 
داد و از پله ها ســقوط کرد.بعد ســرش با تیزی لب پله 
برخورد کرد و جانش را از دست داد.« با اعترافات صریح 
متهم، قضات شــعبه چهارم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران او را به قصاص محکوم کردند و بعد از اینکه حکم 

به تائید دیوانعالی کشــور رسید، در شعبه چهارم اجرای 
احکام دادســرای جنایی تهران به مرحلــه اجرا در آمد.

متهم برای اجرای حکم قصاص دو بار به سوییت انفرادی 
منتقل شــد و هر بار موفق شد از شاکیان پرونده مهلت 
بگیرد.در نهایت با تالش واحد صلح و ســازش دادسرای 
جنایی تهران، متهم با واگذاری ملکی که درگیری منجر 
به قتل بر ســر آن رخ داده بود به اولیــای دم به عنوان 
وجه المصالحه؛ موفق به جلب رضایت شــد و از قصاص 

رهایی یافت.

قتل خونین در دفترخانه شمال تهران 

٨ سالن آرایشی مداخله گر در امور درمان 
در قم پلمب شد

مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه 
دخالت آرایشگاه ها در امور پزشــکی به هر نحوی ممنوع است و آن را تخلف 
می دانیم، عنوان کرد: طی چند روز گذشته هشت آرایشگاه زنانه در قم به علت 
دخالت در امور پزشــکی پلمب شــدند و پرونده آنها جهت برخورد قانونی به 
مراجع قضایی ارجاع گردید.محبوبه جندقی مدیر نظارت و اعتباربخشــی امور 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قم دیروز با هشدار در خصوص تزریق ژل، چربی و 
بوتاکس در سالن های آرایشی، افزود: دخالت آرایشگاه ها در امور پزشکی به هر 
نحوی ممنوع است و آن را تخلف می دانیم.وی اضافه کرد: در این راستا باهمت 
کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه و همکاری پلیس اماکن و اداره اصناف در 
چند روز گذشــته هشت آرایشگاه زنانه در قم به علت دخالت در امور پزشکی 

پلمب شدند و پرونده آن ها برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
جندقی با بیان این که آرایشــگران حق دخالت در امور پزشکی را ندارند، ادامه 
داد: ایجــاد هرگونــه خراش و آزردگی بر روی پوســت و انجام اقداماتی نظیر 
خال برداری، پالســماجت، تزریق ژل و بوتاکس، فیلر و لیزر توسط آرایشگران 
ممنوع و جرم بوده و با فرد خاطی برخورد خواهد شد.وی افزود: انجام اقدامات 
زیبایی در آرایشگاه ها خطر بزرگی در حوزه سالمت است، چرا که عوارض ناشی 
از تزریق ژل و بوتاکس توسط افراد فاقد صالحیت و غیرپزشک بعضا غیرقابل 

جبران است.
جندقی در ادامه با اشــاره به این که درصد باالیی از همشــهریان اطالع ندارند 
تزریق ژل و بوتاکس عملی کامال پزشکی است و حتما باید توسط پزشک انجام 
شود، از شهروندان تقاضا کرد: برای انجام چنین اموری صرفا به مراکز درمانی 
مجاز و مطب های دارای پروانه معتبر مراجعه کرده و از اعتماد به افراد سودجو 

و فاقد صالحیت بپرهیزند.
وی افزود: همشــهریان می توانند در صورت مشــاهده فعالیت افراد غیرمجاز، 

موضوع را از طریق شماره ۱۹۰ گزارش کنند.


