ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال وارز پلیس
آ گاهی استان با همکاری ماموران انتظامی
شهرستانهای تابعه ،با تالش شبانه روزی و
اجرای طرحهای پا کسازی نقاط آلوده و اشرافیت
کامل بر محورهای مواصالتی فرعی و اصلی استان
در مرداد ماه امسال موفق شدند  319دستگاه
چهارشنبه 13شهریور |98سال سی وچهارم| شماره  3853خودرو سبک و سنگین حامل کاالی قاچاق را
شناسایی و توقیف کنند
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دستگیری ۳۳نفر در پارتی مختلط شبانه قشم
 ۳۳نفر در یک پارتی مختلط شبانه از یک خانه تیمی در یکی از روستاهای شهرستان قشم دستگیر شدند که  ۲۳نفر از آن را
مردان تشکیل میدادند.به گزارش ایرنا ،فرمانده سپاه قشم گفت :افراد دستگیر شده وضعیت مناسبی نداشتند و اقدام به
شرب خمر نیز کرده بودند.سرهنگ پاسدار محمد ساالری افزود :همچنین تعدادی خرده فروش مواد مخدر صنعتی به ویژه
صنعتی«گل» نیز دستگیر شدند.وی بدون اشاره به تعداد دستگیر شدگان و مقدار مواد مخدر کشف شده ادامه داد :بیشتر
ماده
ُ
بخش مورد هدف این افراد دانش آموزان و دانشجویان بوده است.فرمانده سپاه قشم با تا کید بر لزوم فرهنگ سازی و ارتقاء
آ گاهی والدین تصریح کرد :برخی خانوادهها در نظارت بر عملکرد و رفتار اجتماعی فرزندان خود در جامعه کوتاهی میکنند.وی
افزود :شکسته شدن قبح برخی مسائل ضد فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی از جمله شرکت در پارتیهای مختلط و شرب
خمر در درون خانوادهها زمینه ساز بروز مشکالت اجتماعی و متضرر شدن نسل جوان می شود.

کشف  647میلیاردی کاالی قاچاق در هرمزگان
گروه حوادث //
ف رمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف
647میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق طی یک
ماه گذشته خبر داد.
ب ه گزارش پایگاه خبری پلیس ،عزیز اله ملکی
اظهار داشت :ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال
و ارز پلیس آ گاهی استان با همکاری ماموران
ا نتظامی شهرستانهای تابعه ،با تالش شبانه
ر وزی و اجرای طر حهای پا کسازی نقاط آلوده

و اشرافیت کامل بر محورهای مواصالتی فرعی و
اصلی استان در مرداد ماه امسال موفق شدند
 319دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل
کاالی قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.
وی افزود :در مدت یاد شده با تالش همه جانبه
ماموران مجموعا  3هزار و  621قلم لوازم آرایشی،
 479قلم دارو ،هزار  273قطعه لوازم یدکی
خودرو ،هزار و  583دستگاه لوازم خانگی 2 ،هزارو
217دستگاه تجهیزات رایانه ای38 ،هزار و 566
متر پارچه 6 ،هزارو  969راس احشام 5 ،میلیون و
 12میلیون نخ سیگار 6 ،میلیون و  398هزار لیتر

فرآورده های نفتی  5 ،دستگاه خودرو قاچاق72 ،
تن مواد خورا کی (از قبیل برنج،چای و حبوبات
و  )...و همچنین  166هزار قلم سایر کاال ( از
قبیل لوازم صنعتی،وسایل شیالتی،پزشکی و)...
ک شف شد.فرمانده انتظامی استان هرمزگان،
ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشف شده را 647
میلیارد و  241میلیون ریال عنوان و بیان داشت:
در این رابطه یک باند قاچاق کاال منهدم و 382
متهم نیز دستگیر که برای انجام مراحل قانونی به
مراجع قضائی استان معرفی شدند.ملکی با اشاره
به اینکه طی این مدت  411فقره پرونده کشف

کاالی قاچاق تشکیل شده است ،اضافه کرد :از
این تعداد  12پرونده باالی صد میلیون تومان و
 74فقره بین صد تا  500میلیون و  325فقره زیر
صد میلیون تومان بوده است.وی پدیده قاچاق
ر ا برای استان و کشور تهدید اقتصادی بزرگی
دانسته و از عموم شهروندان خواست در صورت
مشاهده و برخورد با هرگونه بینظمی و فعالیت
مجرمانه قاچاقچیان و افراد سودجو و قانون گریز
از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی
 ،110نیروی انتظامی را در امر مبارزه جدی و
قاطعانه با پدیده قاچاق یاری کنند.

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور اعالم کرد:

کشف کاالی قاچاق به ارزش  422میلیارد ریال در فرودگاه ها

گروه حوادث //
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور اقدامات این
پلیس را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا ،سردار «حسن مهری» در تشریح
ع ملکرد پلیس فرودگاه در  4ماهه نخست سال
جاری ،با اشاره به میزان کشفیات کاال و ارز قاچاق
د ر فرودگاه های سراسر کشور اظهار داشت :در
حوزه کشف کاالی قاچاق اقدامات موثری انجام
گرفته است که ارزش ریالی این کشفیات تا کنون،
ب ه گفته کارشناسان مربوطه مبلغ  422میلیارد
ریال می باشد که در این رابطه  9نفر دستگیر و به
مراجع قضائی تحویل داده شدند.
و ی ادامه داد :با طرح ریزی و انجام اقدامات
پ یشگیرانه و همچنین کنترل و نظارت بیشتر

م رزهای هوایی کشور و برگزاری چندین طرح
م بارزه مشترک بین فرودگاهی در حوزه قاچاق،
موفق به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی کاال
و ارز قاچاق شده ایم.
ف رمانده پلیس فرودگاه های کشور در خصوص
کشف سرقت و اموال مسروقه در سال جاری بیان

آ گهـــــی
مزایده عمومی
تاریخ انتشار1398/06/13:مهلت دریافت اسناد 1398/06/13 :لغایت  1398/06/23ساعت 16
تاریخ بازدید 1398/06/16:لغایت  1398/06/23از ساعت  10الی 14
مهلت ارسال پیشنهاد 1398/06/24 :ساعت  8:00لغایت  98/07/02ساعت 16:00
تاریخ بازگشایی 1398/07/08:-تاریخ اعالم برنده 1398/07/15 :

ک رد :تا کنون  58فقره سرقت به وقوع پیوسته
ک ه  37فقره کشف و  50متهم در این خصوص
دستگیر شدند.وی افزود :در رابطه با  9فقره جعل
و کالهبرداری به وقوع پیوسته همگی کشف و
 9نفر دستگیر شده و در استعالم صورت گرفته
ت وسط ماموران آ گاهی در حوزه فرودگاه 1716
خودرو دارای دستور توقیف از سوی مراجع قضائی
در پارگینگ های فرودگاهی توقیف شده اند.
وی یکی از کلیدی ترین وظایف پلیس فرودگاه
ه ای کشور را خدمت رسانی هرساله به زائران
بیت اهلل الحرام عنوان کرد و افزود :در سال جاری
نشست های خوبی برای هماهنگی هرچه بیشتر
ب ا مدیران فرودگاهی در حوزه حج تمتع برگزار
کرده ایم تا بازهم با پایان عملیات بازگشت حجاج

ب ه میهن عزیزمان شاهد رضایت زوار گرامی از
عملکردمان باشیم.
کشف  383کیلوگرم مواد مخدر در فرودگاه
ب ه گزارش سایت پلیس ،مهری میزان کشفیات
مواد مخدر در  4ماهه نخست سال  98را در سراسر
فرودگاه های کشور  383کیلوگرم اعالم داشت و
افزود :با چهره زنی و دقت عمل ماموران در گیت
های بازرسی در این خصوص  3139متهم دستگیر
ش ده اند.این مقام انتظامی در تشریح اقدامات
پ لیس فرودگاه در سایر حوزه ها اظهار داشت:
در  4ماهه اول سال جاری  517مورد کالس آ گاه
سازی در خصوص جرایم مهمه با دعوت از اساتید
مجرب و  26مورد صحت عمل کارکنان از قبیل رد
رشوه و استرداد اموال داشته ایم.

اخبـــــــار

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خبر داد:

5

دستگیری  ۳۸۲متهم قاچاق کاال و ارز
در هرمزگان

گروه حوادث //
با تالش ماموران انتظامی استان و با اجرای طرح های مقابله با قاچاق کاال
و ارز ۳۸۲ ،متهم طی یکماه گذشته در این استان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش صبح ساحل ،فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :در این مدت زمان ۳۱۹
دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کاالی قاچاق نیز در استان شناسایی و
توقیف شد.سردار عزیزاهلل ملکی خاطرنشان کرد :در مردادماه امسال در مجموع
انواع کاالی قاچاق به ارزش بیش از  ۶۴۷میلیارد ریال در هرمزگان کشف و ضبط
ش د.وی عمده کاالهای قاچاق کشف شده را لوازم آرایشی ،دارو ،لوازم یدکی
خودرو ،لوازم خانگی ،تجهیزات رایانه ای ،پارچه ،احشام ،سیگار ،فراورده های
نفتی ،خودرو ،مواد خورا کی و برخی اقالم دیگر عنوان کرد .سردار ملکی با بیان
اینکه در این مدت زمان یک باند قاچاق کاال نیز شناسایی و متالشی شد ،افزود:
در همین مدت  ۴۱۱فقره پرونده کشف کاالی قاچاق نیز تشکیل شده است.

شناسایی و توقیف  5دستگاه کامیون
با  93تن چای قاچاق در هرمزگان
گروه حوادث //
ج انشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف  93تن
چای قاچاق از  5دستگاه کامیون در شهرستان جاسک خبر داد .
سرهنگ «عباسعلی بهدانی فرد « در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در
تشریح این خبر گفت  :مامورران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی سه راهی
شهرستان جاسک در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال روز گذشته حین کنترل
محور مواصالتی جاسک به لیردف به تعداد ۵دستگاه کامیون تریلی کانتینر
دار مشکوک شدند.وی افزود :خودروها که دارای بار کانتینر و پلمپ بودند
متوقف و با هماهنگی و حضور قاضی و نمایندگان سازمان تعزیرات و گمرک
جاسک نسبت به فک پلمب کانتینرها اقدام شد.این مقام انتظامی استان
اظهار داشت  :در بازرسی دقیق از خودروها جمعا  93تن چای خارجی قاچاق
به ارزش  55میلیارد و  800میلیون ریال کشف و در این رابطه  5متهم دستگیر
شدند.جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان از عموم شهروندان خواست در
صورت اطالع از هرگونه فعالیت قاچاقچیان کاال  ،سوخت و مواد در اسرع وقت
از طریق تلفن 110به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به
شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام گردد.

بانک صنعت و معدن در نظر دارد تعدادی از اموال و امال ک مازاد و تملیکی خود را مطابق با مشخصات مندرج در اسناد
مزایده و با وضعیت موجود که به رویت متقاضیان می رسد از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل به فروش برساند :
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و آ گاهی از شرایط مزایده به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت
(ستاد ) به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
آدرس و شماره های بانک صنعت و معدن  :تهران  -خیابان ولیعصر(عج) باالتر از تقاطع شهید چمران  -ایستگاه محمودیه
 پال ک  2917طبقه چهارم  -واحد امال ک  .تلفن تماس  021- 22029811-19و  021- 27872302و 021-27874041شرایط فروش:
 فروش امال ک با کاربری  ،مسکونی واداری به صورت نقد می باشد.
 فروش امال ک تجاری با شرایط نقد ون قد و اقساط با شرایط  50درصد نقد و
 50درصد اقساط یکساله با نرخ سود 15
درصد می باشد.
 فروش اموال و امال کی که کاربری آنهاصنعتی و کشاورزی می باشند به صورت
نقد و نقد و اقساط و اقساط با شرایط 30
درصد نقد و  70درصد اقساط  36ماه با
لحاظ سود بانکی  12درصد و یا  30درصد
نقد و  70درصد اقساط  24ماهه با لحاظ
یکسال تنفس و محاسبه سود  12درصد
صورت می پذیرد.

توضیحات مهم:
 - 1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irصورت می پذیرد و کلیه مراحل مزایده شامل «ثبت نام و اخذ راهنمایی جهت
دریافت امضای دیجیتال( توکن)  ،دریافت اسناد مزایده ،پرداخت ودیعه تضمین شرکت در مزایده  ،ارسال
پیشنهاد قیمت ،اطالع از برنده بودن و پذیرش آن» تنها از طریق این سامانه انجام پذیر خواهد بود.
 - 2کلیه اطالعات اموال و امال ک شامل «مشخصات ،شرایط و نحوه فروش» در برد اعالن عمومی سامانه
مزایده قابل مشاهده و دسترسی است.
 -3بازدید از امال ک الزامی بوده و کلیه امال ک در وضعیت موجود وا گذار می گردد.
 - 4کلیه اموال و امال ک مورد مزایده با وضع موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ،
تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار می باشد.
 - 5مزایده گزار در رد یا قبولی یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار خواهد بود.
 - 6در صورت فروش اموال منقول به صورت اقساط  ،تضمین (وثیقه ملکی با ضمانت نامه بانکی) اخذ
می گردد.
 - 7شرط ارائه گواهی عدم چک برگشتی و عدم بدهی معوق به نظام بانکی از سوی متقاضیان خرید
اقساطی الزامی می باشد.
 -8مدت اعتبار پیشنهاد حدا کثر  6ماه می باشد.
شناسه آ گهی 584875

اصــالحیه آ گهی
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مناقصه گران محترم در خصوص آ گهی مناقصه شماره  98-48با موضوع دیوارکشی مرکز درمانی شهید بهشتی شهرک پیامبر اعظم
که در تاریخ های  1398/5/26در روزنامه صبح ساحل و  1398/5/27در روزنامه تماشا گران امروز منتشر گردیده است ،بدینوسیله
به اطالع می رساند :مهلت دریافت اسناد مناقصه مورخ  1398/6/16ساعت  ۱۳و موعد ارسال پیشنهادات در تاریخ 1398/6/26
ساعت  ۱۳میباشد و بازگشایی پا کات مناقصه در تاریخ  1398/6/27ساعت  ۱۰صبح می باشد.
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