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س�ارق س�ابقه دار ك�ه در راه انتق�ال به 
كالنتري س�رباز بدرقه را با ضربات چاقو 
ب�ه ش�هادت رسانده اس�ت ، در جلس�ه 
دادگاه ماجرا را شرح داد و گفت  كه وقتي 
س�رباز كيس�ه حاوي چاقو را به دستش 
داده و پابن�د وي را باز كرده فك�ر فرار به 
س�رش زده و حادثه اتفاق افتاده اس�ت. 
به گزارش جوان، ۹ مرداد ماه امسال تحقيقات 
پليس تهران با خبر ش��هادت سرباز وظيفه 
عبدالجبار مختوم نژاد در جريان درگيري با 
يكي از سارقان به جريان افتاد. بررسي هاي 
اوليه نشان داد سرباز وظيفه در حال انتقال 
س��ارق ۲۸ س��اله به نام علي از دادس��را به 
كالنتري ۱۱۰ شهدا با اصابت ضربات چاقوي 
سارق به شهادت رسيد. با به دست آمدن اين 
اطالعات سارق فراري سوار بر موتور سرقتي 

حوالي كرج بازداشت شد. 
متهم در ش��رح ماجرا گفت: »آشپز بودم و 
در دو دانشگاه آش��پزي مي كردم. اما مدتي 
قبل بيكار ش��دم و همين موضوع باعث شد 
با همسرم اختالف پيدا كنم. باالخره همسرم 
طالق گرفت و همراه دختر هشت س��اله ام 
به شهرستان تويس��ركان رفت. اين شرايط 
خيلي مرا اذيت مي كرد. هيچ انگيزه اي براي 
كار و زندگي نداش��تم و از سال ۹۸ شروع به 
سرقت كردم. از اين طريق مخارج زندگي ام 

تأمين مي شد.«
متهم ادامه داد: »آخري��ن بار پنج روز قبل از 
درگيري بود كه مقابل بيمارستان فجر رفتم 
و يك موتور هوندا ۱۲۵ را سرقت كردم. بعد از 
سرقت به خيابان محالتي رفتم و آنجا چشمم 
به يك موتور آپاچي خ��ورد. همانجا موتور 
هوندا را رها كردم و موتور آپاچي را دزديدم. 
چند روزي گذشت و براي سرقت ديگر مقابل 
بيمارستان  فجر رفتم. در آن محل دوباره يك 
موتور آپاچي ديدم. در حال سرقت آن بودم 
كه صاحب موتوري كه موتورش را چند روز 
قبل سرقت كرده بودم همراه برادرانش به من 
حمله كردند. آنها تصوير مرا از طريق دوربين 
مداربسته شناسايي كرده بودند. مالباخته بعد 
از درگيري با پليس تماس گرفت و دستگير 

شدم.«
 متهم درباره نحوه فرارش گفت: »صبح روز 

بعد سرباز بدرقه مرا براي بازجويي به دادسرا 
برد و آنجا قاضي براي��م وثيقه ۱۰۰ ميليون 
توماني صادر كرد. همانجا دستبند به دست 
من زدند. به پاي��م نيز پابند زدند و س��پس 
همراه سرباز سوار تاكسي شديم تا از دادسرا 
به كالنتري برگرديم. وسايل شخصي من از 
جمله يك قبضه چاقو داخل يك كيسه بود 
كه آن را به دستم دادند. نزديك كالنتري از 
ماشين پياده شديم تا ساندويچ بخريم. من 
كنار درخت نشسته بودم كه سرباز مختوم نژاد 
پابندم را باز كرد و آن را داخل كيسه انداخت و 
آنرا به دستم داد. قرار بود همانجا كنار خيابان 
ساندويچ بخوريم، اما سرباز وظيفه پشيمان 
ش��د و گفت بهتر اس��ت به كالنتري برويم. 
همانجا فكر فرار افتادم و از داخل كيسه، چاقو 
را بيرون آوردم و آنرا داخل جيبم گذاشتم. با 
استفاده از غفلت س��رباز كيسه را به طرفش 
پرتاب كردم و گريختم. سرباز در تعقيب من 
بود كه با هم گالويز شديم و براي اينكه مرا رها 
كند چند ضربه چاقو به سينه و شكمش زدم. 
او روي زمين افتاده بود كه به س��مت ميدان 
اصلي رفتم و پشت يك خودرو پنهان شدم. 
يكي از دستانم دستبند داشت كه آنرا با باند 
پوشاندم تا كسي به من شك نكند. بعد سوار 

تاكسي شدم و به پاكدشت رفتم.«
متهم ادام��ه داد: »آنجا ي��ك قيچي آهن بر 
خريدم و دستبند را از دس��تم باز كردم. آن 
را داخل كانال آبي در پاكدش��ت انداختم و 
به سمت كرج رفتم و يك موتور ديگر سرقت 

كردم كه بازداشت شدم.«
متهم بعد از كامل شدن تحقيقات مقابل هيئت 
قضايي شعبه يازدهم دادگاه قرار گرفت. با اعالم 
رسميت جلسه، اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. سپس متهم گفت: »   قصد كشتن سرباز 
بدرقه را نداشتم. زماني كه كنار ديوار نشستم تا 
با او ساندويچ بخورم يكباره فكر فرار به ذهنم 
رسيد. اي كاش سرباز كيسه را به دستم نداده 
بود و چاقو در آن نبود تا وسوسه نشوم. وقتي پا 
به فرار گذاشتم او مرا تعقيب كرد و با هم درگير 
ش��ديم. در آن درگيري بود كه با همان چاقو 

چند ضربه زدم و فرار كردم.«
در پاي��ان هيئت قضايي جهت ص��دور رأي 

وارد شور شد. 

مرگ 2 كوهنورد
 در علم كوه

دو كوهن�ورد هن�گام صع�ود به قل�ه علم كوه 
دچار حادثه شده و جانش�ان را از دست دادند. 
تالش امدادگران براي انتقال پيكر آنها به دليل 
شرايط دش�وار آب و هوايي ناكام مانده است. 
صبح روز چهارش��نبه ۲۲ د ي ماه خبر رس��يد دو 
كوهنورد حرفه اي تهراني به نام هاي عباس كلهر و 
حامد شاه حسيني در منطقه گرده آلمانها علم كوه 
به دليل شدت سرما دچار حادثه شده اند. پس از آن 
بود كه تالش امدادگران براي نجات آنها به جريان 
افتاد، اما به دليل س��رعت زياد باد و ارتفاع باالي 
پرواز امكان اعزام نيرو ميسر نشد و تالش ها به روز 

پنج شنبه موكول شد. 
صبح روز پنج ش��نبه تيم ه��اي ام��داد در ارتفاع 
۴۶۰۰ خرسان پياده شدند و عمليات امداد را آغاز 
كردند. آنها بعد از دسترسي به محل حادثه متوجه 
شدندحامد شاه حسيني جان خود را از دست داده 
اس��ت. بعد از آن بود كه تالش براي نجات عباس 
كلهر به جريان افتاد كه تالش ها ثمري نداشت و 

او هم فوت شد.
 پس از آن تالش ش��بانه امدادگ��ران براي انتقال 
اجساد ادامه داشت، اما به دليل شرايط دشوار جوي 

تاكنون ناكام مانده است. 

آتش سوزي مرگبار
 در چرمشهر بوئين زهرا

حادث�ه آتش س�وزي در يكي از ش�ركت هاي 
چرمش�هر بوئي�ن زه�را در اس�تان قزوي�ن 
دو كش�ته و ي�ك ناپدي�د برج�اي گذاش�ت. 
ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجش��نبه ۲۳ دي حادثه 
آتش سوزي در شركت صنعتي چرمشهر شهرستان 
بوئين زهرا اتف��اق افتاد. همزمان ب��ا وقوع حادثه 
تيم هاي آتش نش��ان از قزوين، ك��رج و تهران در 
محل حاضر شده و مشخص شد كه حادثه انفجار 
در مخازن روغن اتفاق افتاده كه تالش براي مهار 

آن به جريان افتاد. 
همزمان با مهار آتش در بررسي ها مشخص شد كه 
سه نفر از كارگران ناپديد شده اند كه روز گذشته 
اجس��اد دو نفر از آنها كشف شد. تحقيقات در اين 

باره جريان دارد.

وقوع دو حادثه جداگانه در مدت زماني كوتاه با 
موضوع نابرابري هاي اجتماعي زنگ هاي خطر 
را به صدا درآورده اس�ت. گسترش بيكاري، 
افزايش لجام گس�يخته قيمت ها و ش�كاف 
طبقاتي در كنار زندگي اش�رافي طبقه اي از 
جامعه سبب عيان شدن خشم پنهان در افراد 
آسيب پذير شده اس�ت. بي تفاوتي متوليان 
امر نس�بت به وقوع اين حوادث و پيامدهاي 
ناشي از آن مي تواند به رويدادهاي دشوارتري 
منجر شود. اولين حادثه مربوط است به رفتار 
هولناك مردي ميانس�ال كه با پرتاب سنگ 
مرگ دو نفر را رق�م زده و چند نفر را مجروح  
كرده و خس�ارت هاي مالي زيادي هم برجاي 
گذاشته است. دومين حادثه كه گزارش هاي 
آن را در روزهاي گذش�ته منتش�ر كرديم را 
مردي جوان با آتش زدن خودروهاي گرانقيمت 
در نقاط مختل�ف تهران رق�م زد. مرد جوان 
اعتراف كرده به خاطر نابرابري اجتماعي دست 
به آتش افروزي سريالي خودروها زده است. 
به گزارش »ج��وان«، تحقيقات پليس پايتخت 
براي بازداش��ت م��رد س��نگ پران از صبح روز 
۱۲ آذرماه امسال به جريان افتاد. وقتي مأموران 
پليس با تماس رانندگان عبوري خود را به بزرگراه 
يادگار امام رساندند، مشخص شد مردي ديوانه وار 
به سمت خودروهاي عبوري سنگ پراني كرده 
و س��پس از نظرها ناپديد ش��ده اس��ت. يكي از 
خودروهاي آس��يب ديده س��واري پرايد بود كه 
ضربه سنگ به سر راننده برخورد كرده و مرگ 
وي را در دم رقم زده بود. همزمان با انتقال جسد 
مرد ۴۸  ساله به پزشكي قانوني تحقيقات پليس 

براي بازداشت متهم به جريان افتاد. 
در حالي ك��ه تحقيقات به سرپرس��تي قاضي 

ساس��ان غالمي، بازپرس شعبه سوم دادسراي 
جناي��ي ته��ران در اين ب��اره جريان داش��ت 
يازدهم دي م��اه حادث��ه اي مش��ابه در بزرگراه 
نواب به پليس گزارش ش��د. وقتي مأموران در 
محل حاضر شدند مشخص شد مردي با همان 
مشخصات بلوك هاي سيماني را كه شهرداري 
براي فعاليت هاي عمران��ي در محل دپو كرده 
بود به سمت خودروهاي عبوري پرتاب كرده و 
س��پس از محل فرار كرده است. در جريان اين 
حادثه به چند خودرو خسارت وارد شده و چند 
راننده هم به شدت مجروح شده بودند. يكي از 
مجروحان حادثه خانم معلمي ۴۶ ساله بود كه 

سوار بر خودروي ساندرو در حال عبور بود كه 
دچار حادثه ش��ده و به علت شدت جراحت در 
محل فوت شد. چند مجروح حادثه هم با كمك 

امدادگران به مركز درماني منتقل شدند. 
با وقوع دومين حادث��ه و در حالي ك��ه دو نفر 
جانشان را از دست داده و شش نفر زخمي و به 
هشت خودرو خسارت وارد شده بود، تحقيقات 
پليس ادامه پيدا كرد و ۵۰ تيم گشت محسوس 
و نامحسوس از پليس پيشگيري و پليس آگاهي 
با بررسي دوربين هاي مداربس��ته و تحقيق از 
ش��اهدان حادثه تالش براي بازداش��ت متهم 
را در دس��تور كار خود قرار دادند. در حالي كه 
تحقيقات جريان داش��ت چند حادثه مش��ابه 
در بزرگراه ه��اي اش��رفي اصفهاني و ش��يخ 
فضل اهلل نوري ه��م به پليس گزارش ش��د، اما 
متهم قبل از حضور پليس موفق به فرار شده بود 
تا اين كه س��اعت هف��ت صبح روز پنج ش��نبه 
۲۳ دي ماه متهم به بزرگراه نواب بازگشت. وقتي 
مأموران كالنتري ابوسعيد در محل حاضر شدند 
مشخص شد كه متهم به س��مت دو خودروي 
سمند و پژو سنگ پراني كرده و از محل گريخته 
است كه مأموران در جريان تحقيقات ميداني 
موفق ش��دند متهم را بازداش��ت كنند. متهم 
۴۵ ساله كه عليرضا نام دارد در اولين بازجويي ها 
به سنگ پراني اعتراف كرد و گفت به خاطر اين 
كه جامعه حقش را خ��ورده تصميم به اين كار 
گرفته است. تحقيقات از متهم به اتهام دو فقره 
قتل عمد، تخريب عم��دي و ايجاد جراحت در 
اداره دهم پليس آگاهي ته��ران جريان دارد. به 
دستور قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه قتل 
متهم براي بررسي س��المت رواني به پزشكي 

قانوني معرفي شد. 

انتقام خونين از نابرابري هاي اجتماعي

 شناسه اگهى 1257815
نوبت اول

شركت ملى گازايران 
شركت مجتمع پارس جنوبى

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله اى

xشركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزارى مناقصة عمومي دو مرحله اى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(سامانه ستاد) تامين نمايد:

2000093498000749 ــامانه ستاد  ــماره فراخوان در س ش
ايران

تقاضاى 9940171 مناقصه شماره 99/062  شماره مناقصه و تقاضا 
TRANSFORMER موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم 

درخواستى
1,499,940,000 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع 

كار
ــركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه  تضمين ش

مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد. نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع 
كار

29,998,800,000ريال مبلغ برآوردي مناقصه

5 روز پس از درج نوبت دوم آگهى در صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ايران مى باشد. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي 
كيفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضاى مهلت دريافت اسناد مى باشد.
ــال  ــن مهلت بارگذاري و  ارس آخري
مستندات ارزيابي كيفي (رزومه) در 

سامانه ستاد
پس از ارزيابى كيفى مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنى و مالى بهمراه برنامه زمانى از طريق سامانه ستاد ارسال مى 

گردد.

ــزارى  بارگ ــت  مهل ــن  آخري
پيشنهادات فنى/ مالى در سامانه 

ستاد 
استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبى- فاز هاى 15 و 16- ساختمان امور كاال-اداره 

خريد پااليشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه الكترونيكى از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به نشانى: WWW.SETADIRAN.IR انجام مى پذيرد و به پيشنهاد 
هاى خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى  44-36-07731318335 تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت دوم 

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه هاى مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت برگزار نمايد، كليه مراحل برگزارى تشريفات مناقصه از دريافت اسناد 
ارزيابى كيفى و ساير مراحل بعدى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت، نسبت به ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى  جهت شركت در مناقصات اقدام نمايند. ضمناً آگهى مناقصات اين شركت بصورت همزمان 

 WWW.ABADAN- REF.IR  در روزنامه هاى كثيراالنتشار و وب سايت شركت پااليش نفت آبادان به آدرس
درج و قابل مشاهده مى باشد.

- از مناقصه گران واجد شرايط كه آمادگى و توانايى انجام هر يك از مناقصه هاى ذيل را دارند دعوت بعمل مى آيد جهت شركت در مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد 
ــماره يك و معيارهاى ارزيابى كيفى بصورت رايگان) و مطالعه و تكميل آن به همراه كليه  ) به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دريافت اسناد مربوط به ارزيابى كيفى (دفتر چه ش

مدارك مورد نياز مطابق با برنامه زمان بندى مربوطه، نسبت به  بارگذارى اسناد مذكور در سامانه اقدام نمايند.
- تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهاى ارزيابى كيفى مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و بارگذارى تمامى مدارك و مستندات، سوابق كارى و مالى و همچنين ارائه صورت 
هاى مالى حسابرسى شده توسط سازمان حسابرسى و يا اعضاى جامعه حسابداران رسمى در قراردادهاى با مبلغ بيش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامى است، (عدم ارايه صورت 

هاى مالى حسابرسى شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مى شود)
 در صورت عدم تكميل و بارگذارى كامل اسناد استعالم ارزيابى كيفى و ساير مدارك فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسى نخواهد بود و بارگذارى مدارك و سوابق مزبور 
هيچ گونه حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. ضمناً مناقصه گران مى بايست  عالوه بر بارگذارى اسناد(حاوى رزومه، سوابق شركت بهمراه تصوير مصدق شده آخرين تغييرات 
و دفترچه تكميل شده شماره يك بهمراه اسناد مورد نياز مندرج در دفترچه مذكور) و همچنين در صورت نداشتن رزومه و يا جهت به روز رسانى رزومه در كميته فنى بازرگانى اين 
شركت ، نسبت به ارسال مدارك به آدرس كميسيون مناقصات شركت پااليش نفت آبادان – صندوق پستى 111  اقدام نمايند. الزم بذكر است از مناقصه گرانى كه در ارزيابى كيفى 

تائيد شوند از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
ــركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)  - مناقصه گرانى كه در ارزيابى كيفى تائيد شده اند در مرحله ارائه پيشنهاد مى بايست تصوير تضمين ش
بارگذارى كرده و اصل آن را در يك پاكت سربسته تا قبل از زمان گشايش پيشنهادها به دبير خانه كميسيون مناقصات واقع در دفتر مركزى شركت پااليش نفت آبادان تسليم نمايند.

ــيه اروند رود- جنب دروازه اصلى  ــناد مناقصه و ارائه پيشنهاد: آبادان- حاش ــتگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اس                   - اطالعات تماس و نشانى دس
پااليشگاه- اداره كاال شركت پااليش نفت آبادان  تلفن 

   53183781-061 و شماره نمابر : نمابر061-53229815   

فراخوان ارزيابى كيفى  
شناسه اگهى: 1256909        
نوبت اول

روابط عمـومي – شركت پااليش نفت آبادان
 

 
  

 نوبت اول        1256909شناسه اگهي:  ارزيابي كيفي  فراخوان
 

ي مناقصـه از  كليه مراحل برگزاري تشريفات مناقصه از دريافت اسناد ارزيابي كيفي و ساير مراحـل بعـد  شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه هاي مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت برگزار نمايد، 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گـواهي امضـاء الكترونيكـي     نسبت به ، ت مناقصه گران در صورت عدم عضويتانجام خواهد شد. الزم اس WWW.SETADIRAN.IRطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 

ـ      .نـد اقـدام نماي جهت شركت در مناقصـات      REF.IR -WWW.ABADANركت بصـورت همزمـان در روزنامـه هـاي كثيراالنتشـار و وب سـايت شـركت پـااليش نفـت آبـادان بـه آدرس            ضـمناً آگهـي مناقصـات ايـن ش
 درج و قابل مشاهده مي باشد.

االشـاره مراجعـه و پـس از    صدرالكترونيكي دولت (سـتاد ) بـه آدرس   مناقصه به سامانه تداركات  شركت دردعوت بعمل مي آيد جهت را دارند ذيل واجد شرايط كه آمادگي و توانايي انجام هر يك از مناقصه هاي از مناقصه گران  -
بارگذاري اسـناد مـذكور در     نسبت به ،برنامه زمان بندي مربوطهبق با مطا به همراه كليه مدارك مورد نيازآن مطالعه و تكميل  دريافت اسناد مربوط به ارزيابي كيفي (دفتر چه شماره يك و معيارهاي ارزيابي كيفي بصورت رايگان) و

 .سامانه اقدام نمايند
ابرسـي شـده توسـط سـازمان     همچنين ارائه صورت هاي مالي حس سوابق كاري و مالي و ،تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و بارگذاري تمامي مدارك و مستندات -

 (عدم ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده منجر به عدم انعقاد قـرارداد بـا برنـده مناقصـه مـي شـود)       ،الزامي است حسابرسي و يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي در قراردادهاي با مبلغ بيش از ده برابر نصاب معامالت متوسط
بـراي متقاضـيان ايجـاد     مدارك و سوابق مزبور هيچ گونـه حقـي را   بارگذاري و قابل بررسي نخواهد بود ناد استعالم ارزيابي كيفي و ساير مدارك فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگاناس بارگذاري كاملدر صورت عدم تكميل و  

و وير مصدق شده آخرين تغييرات و دفترچه تكميل شده شماره يك بهمراه اسناد مورد نياز مندرج در دفترچـه مـذكور)   ضمناً مناقصه گران مي بايست  عالوه بر بارگذاري اسناد(حاوي رزومه، سوابق شركت بهمراه تص نخواهد كرد.
اقدام نماينـد. الزم بـذكر     111صندوق پستي  –آدرس كميسيون مناقصات شركت پااليش نفت آبادان  به همچنين در صورت نداشتن رزومه و يا جهت به روز رساني رزومه در كميته فني بازرگاني اين شركت ، نسبت به ارسال مدارك

 است از مناقصه گراني كه در ارزيابي كيفي تائيد شوند از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
سربسـته   مي بايست تصوير تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) بارگذاري كرده و اصل آن را در يك پاكت له ارائه پيشنهادي كه در ارزيابي كيفي تائيد شده اند در مرحمناقصه گران -

 م نمايند.شركت پااليش نفت آبادان تسليواقع در دفتر مركزي به دبير خانه كميسيون مناقصات  هازمان گشايش پيشنهاداز تا قبل 
 اداره كاال شركت پااليش نفت آبادان  تلفن  -جنب دروازه اصلي پااليشگاه -حاشيه اروند رود -اطالعات تماس و نشاني دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد: آبادان -                  

                                                                                                                                  061-53229815: نمابر و شماره نمابر 53183781-061   
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شماره مناقصه در 
 دستگاه مناقصه گزار

مبلغ تضمين شركت در مناقصه  موضوع شماره تقاضا شماره مناقصه در سامانه ستاد
 به ريال

 برنامه زمان بندي مراحل مناقصه

/ك125/400 ١  2000092179000470 38-90-7970400088/S04 TILE SUPPORTS 1,642,600,000 

مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از سامانه  -الف
 ستاد از تاريخ 

 02/11/1400لغايت  22/10/1400
مهلت ارائه و بارگذاري اسناد ارزيابي كيفي -ب

 از تاريخ  توسط مناقصه گران
 16/11/1400لغايت  03/11/1400

/ك126/400 2  2000092179000471 38-90-7980800013/G06 LINE PIPE 1,215,000,000 

/ك127/400 3  2000092179000472 38-90-7002200001/S04 BUBBLE TRAYS 350,000,000 

/ك124/400 4  2000092179000473 38-90-7950400072/G06 LINE PIPE 333,500,000 
/ك78/400 5  200009217000474 38-90-9910100002/G06 CONDENSR  TUBE 1,800,000,000 
/ك70/400 6  2000092179000475 38-90-9922300015/G06 MILD STEEL PLATE 787,500,000 

/ك52/400 7  2000092179000476 01-90-9732049/G06 LINE PIPE 1,858,925,000 
/ك111/400 8  2000092179000477 01-90-0033083/S05 442,500,000 قطعات پمپ  

 
 

 

نوبت دوم 

مفقودى
ــت بخش  ــند زمين به پالك ثبتى 30.1806 واقع در پاكدش س
بهنام پازوكى به مساحت شش دانگ 9 هزار متر مربع قريه جيتو 
به شماره الكترونيك امالك139520301044006810 متعلق 
به خانم طيبه قاسم زاده قزل احمد فرزند ميركريم مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد تبريز

ــركت نظم آفرينان دامغان  آگهى مجمع عمومى فوق العاده ش
ــه خدمات حفاظتى و مراقبتى نظم  ــهامداران موسس از كليه س
آفرينان دامغان به شماره ثبت 212 دعوت  مى شود جهت جلسه در 
مورخه 10/11/1400 در ساعت 18 در محل قانونى موسسه واقع 
 در شهرستان دامغان بلوار  پيروزى پالك 376 حضور بهم رسانيد

هيت مديره موسسه حفاظتى و مراقبتى نظم آفرينان دامغان

مفقودى
برگ سبز خودرو پرايد 131SE مدل 1394 رنگ سفيد روغنى 
شماره پالك ( ايران38 - 439 ب 54) به شماره موتور 5369761 
شماره شاسى  NAS411100F1122763متعلق به الله شاد 

دل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

ــد ملى  ــى با ك ــكينه كريم ــب س ــى اينجان ــارغ التحصيل ــدرك ف م
ــنامه 1533 صادره  ــماره شناس ــد روح اله به ش 6029473603 فرزن
ــته آموزش ابتدايى صادره از واحد  ــى رش از تبريز در مقطع كارشناس
ــت و فاقد اعتبار مى  ــگاه آزاد كرج  مفقود گرديده اس دانشگاهى دانش
ــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى  باشد. از يابنده تقاضا مى ش
واحد كرج به نشانى كرج انتهاى رجايى شهر تقاطع بلوار موذن ارسال 

نمايد. نوبت دوم البرز

مفقودى
 AT  : ــتم : زوتى آريو  تيپ ــوارى سيس ــبز و كارت خودرو س برگ س
ــران 84   472  ط   ــماره انتظامى اي ــفيد  مدل:  1396 به ش رنگ : س
36     شماره موتور :   TNN4G16A/H0015573   شماره شاسى 
ــم زيبا زارع زردينى   : NAS321200H4908050  به مالكيت خان

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.هرمزگان
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ــم زيبا زارع زردينى   : NAS321200H4908050  به مالكيت خان

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.هرمزگان

مفقودى
ــت بخش  ــند زمين به پالك ثبتى 30.1806 واقع در پاكدش س
بهنام پازوكى به مساحت شش دانگ 9 هزار متر مربع قريه جيتو 
به شماره الكترونيك امالك139520301044006810 متعلق 
به خانم طيبه قاسم زاده قزل احمد فرزند ميركريم مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد تبريز

ــركت نظم آفرينان دامغان  آگهى مجمع عمومى فوق العاده ش
ــه خدمات حفاظتى و مراقبتى نظم  ــهامداران موسس از كليه س
آفرينان دامغان به شماره ثبت 212 دعوت  مى شود جهت جلسه در 
مورخه 10/11/1400 در ساعت 18 در محل قانونى موسسه واقع 
 در شهرستان دامغان بلوار  پيروزى پالك 376 حضور بهم رسانيد

هيت مديره موسسه حفاظتى و مراقبتى نظم آفرينان دامغان

مفقودى
برگ سبز خودرو پرايد 131SE مدل 1394 رنگ سفيد روغنى 
شماره پالك ( ايران38 - 439 ب 54) به شماره موتور 5369761 
شماره شاسى  NAS411100F1122763متعلق به الله شاد 

دل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

ــد ملى  ــى با ك ــكينه كريم ــب س ــى اينجان ــارغ التحصيل ــدرك ف م
ــنامه 1533 صادره  ــماره شناس ــد روح اله به ش 6029473603 فرزن
ــته آموزش ابتدايى صادره از واحد  ــى رش از تبريز در مقطع كارشناس
ــت و فاقد اعتبار مى  ــگاه آزاد كرج  مفقود گرديده اس دانشگاهى دانش
ــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى  باشد. از يابنده تقاضا مى ش
واحد كرج به نشانى كرج انتهاى رجايى شهر تقاطع بلوار موذن ارسال 
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عليرضا شغلت چيست؟
بيكارم. 

ازدواج كرده اي. 
نه، مجردم. 

چرا ازدواج نكردي؟ 
امكانش را نداشتم. كسي در زندگي ام نبود. هميشه 
تنها بودم و همين تنهايي به مغزم فش��ار مي آورد. 
شايد يكي از علت هايي كه اين كار را كردم همين 
تنهايي بودم. تأكيد مي كنم كه يكي از علت ها شايد 

همين باشد. 
با خانواده ات زندگي مي كني؟

نه، در محله كارون خانه مجردي دارم. مادرم چند 
سال قبل فوت شد و پدرم دوباره ازدواج كرد. 

چند خواهر و برادر داري؟
ي��ك خواهر و يك ب��رادر كه ه��ر دو م��ن را اذيت 

مي كردند. 
از تو بزرگترند؟

نه، من فرزن��د بزرگ خان��واده ام، اما م��ن را اذيت 
مي كردند. خواهرم مي گفت كه ب��رادرم را به جانم 
مي اندازد. به هر حال هر دو اذيتم مي كردند. خواهرم 
طالهاي��ش را پنهان مي ك��رد و ب��ه دروغ به پدرم 
مي گفت كه من آنها را دزديده ام. برادرم هم با دوستان 

ناباب رفت و آمد مي كرد و من را كتك مي زد. 
آنها هم مجردند؟
نه، هر دو متأهل هستند. 

اگ�ر بي�كاري اج�اره خان�ه را چط�ور 
مي دهي؟

اجاره را پدرم مي دهد. 
شغل پدرت چيست؟

كارمند است. 
قبالً چه كار مي كردي؟
در يك دفتر چاپ كار مي كردم. 

چطور بيكار شدي؟
پدرم با كارفرمايم شراكت داشت. كارفرمايم سر پدرم 

را كاله گذاشت و فرار كرد كه من هم بيكار شدم. 
چ�را ب�ه س�مت خودروه�ا س�نگ 

مي انداختي؟
جامعه حقم را خورده براي همين مي خواستم انتقام 
بگيرم. آنه��ا خودرو و پول داش��تند، اما من چيزي 
نداش��تم. گاهي مردم من را مس��خره مي كردند و 
نمي توانس��تم از حق خودم دفاع كنم براي همين 

مي خواستم انتقام بگيرم. 
مي دانس�تي ك�ه اي�ن كارت منجر به 
مرگ دو نفر شده و چند نفر هم زخمي 

شده اند؟
نه، خبر نداشتم. 

مي داني به چند خودرو آسيب زده اي؟
فكر مي كنم كه به ۲۰ خودرو سنگ زده باشم. 

چه زماني اين كار را مي كردي؟
بيشتر ساعت ۵ صبح.

چرا اين ساعت را انتخاب كردي؟

مي دانستم در شلوغي روز گرفتار مي شوم. 
آيا از بيماري رنج مي بري؟

بيماري دو قطب��ي دارم و از ناراحتي رواني هم رنج 
مي برم. 

از چه زمان متوجه بيماري شدي؟
از ۲۰ سال قبل مبتال شدم و حتي براي مدتي در يك 

مركز درماني هم بستري بودم. 
االن چه خواسته اي داري؟

مي خواستم خواهش كنم كه من را بازداشتگاه نبرند. 
من را نه زندان ببرند و نه بازداش��تگاه. جداً از شما 

خواهش مي كنم كه من را آزاد كنند. 
چرا نمي خواهي به بازداشت بروي؟

مي ترسم. آنجا احس��اس غربت مي كنم و از ترس 
س��كته مي كنم. نمي دانم چط��ور برايتان توضيح 

دهم. 
مگر تجربه زندان داري؟

نه، تا حاال بازداشت نشده بودم. 

زنگهايهشدارباوقوع2حادثههولناكدرپایتختکهدریکموردبهدستیکبیماردوقطبیرقمخوردبهصدادرآمدهاست

   نگاه مراقبتي پليس 
 بعد از حوادث سنگ پراني

سردار حسين رحيمي، 
انتظام��ي  فرمان��ده 
پايتخت با تأكيد بر اين 
كه در يك ماه و نيم اخير 
پليس ۱۰سنگ پران را 
با انگيزه هاي متفاوت 
بازداش��ت كرده است، 

گفت: بعد از اولين حادثه نگاه ما در حوزه گشت هاي 
انتظامي تغيير كرد و عالوه ب��ر اقدامات انتظامي 
و ترافيكي، موض��وع مراقبت از رفتاره��ا و افراد و 
اقدامات مشكوك در محورهاي بزرگراهي و پل ها 
نيز در دستور كار تمامي واحدهاي گشتي و حتي 
گشت هاي پليس راهور قرار گرفت. ما دستورات 
جديدي را صادر كرديم و مراقبت هاي ويژه اي از 
سوي گشت ها و مأموران ما در حال انجام است تا 
عالوه بر كار گشت انتظامي، نگاه مراقبتي و ايمني 

هم در اين مسيرها وجود داشته باشد. 
     گفت وگو با متهم

عامل شهادت سرباز پليس:
 فكر فرار ناگهاني بود 


