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  اقتدار، از حرف تا عمل
يك:

سحرگاه 26 مهرماه در محله نارمك تهران حادثه اي آتشين اتفاق 
افتاد. يكي از ساكنان ساختمان مسكوني كه به مصرف مخدر شيشه 
اعتياد دارد آپارتمان خود را آتش زده و از محل گريخته بود. همزمان 
با حضور آتش نشانان در محل و خاموش شدن شعله هاي آتش بقيه 
ساكنان وحشت زده خود را به خيابان رسانده و ناچار شدند تا طلوع 
آفتاب در خيابان بمانند. با مطرح شدن شكايت عليه مرد آتش افروز، 
مأموران پليس او را بازداشت كردند. پرونده در دادسراي محل مطرح 

و مرد آتش افروز با قرار كفالت تا روز دادگاه آزاد شد.
 آزاد شدن متهم پايان ماجرا نبود بلكه او اين بار با تهديد ساكنان 
ساختمان آرامش روز و شب آنها را به مخاطره انداخت. تصور اين 
كه هر لحظه ممكن است حادثه اي هولناك تر از قبل رقم بخورد 
نگراني اس��ت كه همچنان به قوت خود باقي است. پرسش هاي 
مطرح ش��ده اين اس��ت كه چرا دس��تگاه عدليه بايد فردي را كه 
داراي سابقه خشونت است و مدام ساكنان را تهديد مي كند با قرار 
كفالت آزاد كند؟ چرا افراد پرخطر بدون واهمه از ساختار قانوني به 
راحتي امكان اين را دارند كه بتوانند شهروندان را تهديد كنند؟ چرا 
س��اختار قانوني تا زماني كه تهديد هاي مطرح شده جنبه عملي 
پيدا نمي كند افراد پرخطر را سرجايشان نمي نشاند؟ آيا روي دادن 
فجايع انساني است كه منجر به برخورد قاطع با مرتكبان مي شود؟ 
آيا ساكنان اين ساختمان به جز كوچ اجباري راهي براي حفظ جان 

و مال خود دارند؟
دو:

شامگاه پنجم آذرماه امسال مأموران وزارت اطالعات و پليس شيراز 
قاتل تحت تعقيب را با شليك گلوله به هالكت رساندند. اين متهم از 
يك سال قبل تحت تعقيب پليس قرار داشت. يكي از اعضاي خانواده 
وي قبالً به اتهام قتل در شهرستان كوار بازداشت و حكم قصاص در 
مورد وي اجرا شده بود. با اجراي حكم قصاص متهم اعضاي خانواده 
مقتول را به قتل تهديد كرده و توانسته بود دو فقره از تهديد هاي 
خود را عملي كند. او در اجراي سومين تهديد خود ناكام مانده بود 
با اين حال سومين قرباني خود را تا پرتگاه مرگ كشانده و به شدت 

مجروح كرده بود. 
پرسش اساسي اين است كه چرا ساختار قانوني نتوانسته از خانواده 
مقتول در مقابل تهديد هاي صورت گرفته مراقبت كند؟ در صورتي 
كه متهم به دست پليس به هالكت نمي رسيد سريال انتقام گيري 

خود را تا كجا ادامه مي داد؟
سه: 

ساعت 10 ش��امگاه چهارشنبه 19 شهريور س��ال 99 پاي يكي از 
كارگردان هاي س��ينما به يك پرونده قتل باز ش��د. كريم آتشي 
بعد از 15 سال مشاجره بي فايده با همسايه بزهكارش در خيابان 
خواجه نصير او را با شليك گلوله به قتل رساند. آمد و شدهاي اين 
كارگردان و همسايگان به دستگاه عدليه براي به سامان شدن رفتار 
مقتول كارساز نبوده و به ناچار دس��ت به اسلحه برده و حادثه اي 
خونين را رقم زده بود. براساس تحقيقات انجام شده مقتول مالك 
سه واحد ساختمان مسكوني بود كه دو واحد آن را اجاره داده بود. 
آمد و شد زنان و افراد بزهكار به واحدهاي مقتول نگراني ساكنان را به 
دنبال داشته و آمد و شدها به دستگاه عدليه تغييري در رفتار مقتول 
ايجاد نكرده بود. مقتول براساس اوراق پرونده آسايش ساكنان را به 
هر طريق ممكن سلب مي كرد. بدنامي ساختمان در محل سبب 
شده بود تا كسي جرئت خريد واحدهاي مسكوني يا اجاره كردن آن 
را نداشته باشد. اين كارگردان ارديبهشت ماه امسال موفق به جلب 

رضايت اولياي دم شد. 
چهار:

اتفاق هاي بسياري مثل پرونده هاي اشاره شده در جامعه جريان 
دارد. بخش مهمي از مشكالت ش��هروندان به دليل ساكن شدن 
فردي بزهكار يا نابه سامان در همسايگي ش��ان يا ارتباط با وي در 
جريان يك روند كاري يا شغلي است كه رفتار وي، افراد زيادي را در 
معرض خطر قرار مي دهد. براساس شواهد موجود در جامعه، افراد 
پرخطر هيچ واهمه اي از ساختار قانوني ندارند و بدون ترس دست به 
تهديد و ارعاب مي زنند. اگر قانون برخورد خود با اين دسته از مخالن 
را منوط به ايجاد كردن خطر كرده و نسبت به پيامدهاي ناشي از 
آن سكوت كرده كه ظاهراً چنين اس��ت ضرورت دارد در اين باره 
تدبيري صورت گيرد. اگر فردي قصد آسيب رساندن به شهروندي 
را داشت و شهروند گفت كه شكايت مي كند و فرد متعرض ترسيد، 
آن وقت است كه ساختار قانوني به درستي به وظيفه اش عمل كرده 
در غير اين صورت در به روي همان پاش��نه اي خواهد چرخيدكه 

االن مي چرخد.

تحقيقات پليس پايتخت از مردي كه متهم 
اس�ت دخت�ران ف�راري را در مخفيگاهش 
ب�ه كام م�رگ كش�انده در جري�ان اس�ت. 
به گزارش ج��وان، عصر روز دوش��نبه 15 آذر 
ماه، مأم��وران پليس ته��ران در جريان اجراي 
طرح رعد ، قدم به پاتوقي مش��كوك در خيابان 
خرمشهر گذاش��تند. وقتي مأموران وارد خانه 
ش��دند، در بررس��ی های اوليه ، جسد دختري 
جوان را كه داخل كيس��ه زباله بس��ته بندي و 
داخ��ل كمد ديواري پنهان ش��ده بود كش��ف 
كردن��د. مأم��وران همچنين دو دخت��ر 20 و 
21 س��اله را كه در آن خانه حضور داشتند   نيز  

بازداشت كردند. 
با كشف جس��د بازپرس وهابي قاضي شعبه دو 
دادسراي امور جنايي همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي به محل اعزام ش��دند. 
تحقيقات نش��ان داد، دو دختر جوان با فرار از 
خانه شان به تهران سفر كرده  و در چنگال مرد 
شيطان صفتي به نام امير گرفتار شده اند. يكي 
از آنها گفت: »من و دوس��تم از خانه فرار كرده 
بودي��م. روزي امير ما را ديد و اص��رار كرد تا به 
خانه اش برويم. قبول نكرديم اما او ما را تهديد 
كرد و گفت مدتي قبل دختري فراري را داخل 
خانه اش برده و به قتل رس��انده است. او گفت: 
اگر مقاوم��ت كنيم ما را هم خواهد كش��ت. از 
ترس تسليم او ش��ديم و در اين مدت غذاي ما 
فقط نان خش��ك و آب بوده است ولي از ترس 

جرئت اعتراض نداشتيم.«
با ثبت اين اظهارات مرد ميانس��ال كه نگهبان 
جس��د و دختران جوان بود مورد تحقيق قرار 
گرفت. او در توضيح گفت: »امير برادرم هست. 
او چند م��اه قبل با همدس��تي خواهرم، دختر 
جوان را با ضربات پيچ گوشتي به قتل رسانده 

اس��ت.« بعد از اين توضيح��ات، از آنجايي كه 
احتمال مي رفت امير براي سركش��ي به محل 
حادثه بر مي گردد، س��رانجام مأم��وران وي را 
در يك عملي��ات غافلگيرانه بازداش��ت كردند 

و نيم ساعت بعد از 
دس��تگيري متهم 
در عمليات��ي ديگر 
خواه��ر وي ني��ز 
مخفيگاه��ش  در 
در هم��ان منطقه 
شناسايي و دستگير 

شد. 
  اعتراف به قتل

دس��تگيري  ب��ا 
م��رد ج��وان، روند 
تحقيق��ات نش��ان 
داد وي س��ال 93 
در ماج��راي ي��ك 
جناي��ي  پرون��ده 

به اتهام قت��ل غيرعمد يك زن بازداش��ت و به 
پرداخت ديه محكوم ش��ده بود. به اين ترتيب 
متهم تحت بازجويي قرار گرفت و با اقرار به قتل 
در اظهاراتش به مأموران گفت: »حوالي ترمينال 
جنوب براي مسافرخانه ها و هتل ها مسافر جور 
مي كردم. روزي متوجه شدم دو دختر جوان از 
خانه ش��ان فرار كرده و دنبال جا مي گردند. به 
آنها گفتم مسافرخانه ها به دختران مجرد اتاق 
نمي دهند. سپس به اين بهانه آنها را براي انجام 

نيت شيطاني به خانه ام بردم.«
او درباره قتل دختر جوان گفت: » دختر جوان 
چهار ماه قبل  تصميم به فرار گرفت. خواهرم آن 
روز در خانه ام بود. وقتي از تصميم او باخبر شدم 
با همدستي خواهرم او را با پيچ گوشتي به قتل 

رساندم. براي اينكه اين راز مخفي بماند جسد 
را داخل چند كيسه زباله پيچاندم و داخل يك 

كمد ديواري گذاشتم.«
بع��د از اقراره��اي مته��م، مأم��وران در روند 
تحقيقات خود دريافتند چندي قبل در خيابان 
كاش��اني و يكي از خيابان ه��اي نزديك محل 

زندگي متهم، جسد دو دختر جوان نيز كشف 
شده است. 

بنابراين گزارش، از آنجايي كه احتمال مي رفت 
عامل قتل اين دختران جوان نيز امير باشد متهم 
براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

گمانه زني درباره قتل دختران فراري در خانه سياه

تص�ادف اتوب�وس مس�افربري ب�ا تريل�ي در محور كاش�ان 
به ق�م 11 كش�ته و 13 زخم�ي برجاي گذاش�ت. عل�ت حادثه 
خس�تگي و خ�واب آلودگ�ي رانن�ده اع�ام شده اس�ت. 
س��اعت3:30 بامداد ديروز مأم��وران پلي��س راه و امدادگران از 
حادثه رانندگي در كيلومتر 10 كاش��ان به قم با خبر و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد يك دس��تگاه خودروي تريلر 
هنگام تردد از مسير خود منحرف شده و به الين مخالف رفته و با 
يك دستگاه اتوبوس مسافربري كه با 21 مسافر از دهدشت استان 
كهگيلويه و بوير احمد به س��مت ته��ران در حركت بود برخورد 
مي كند. بررسي هاي اوليه نش��ان داد كه هفت مسافر اتوبوس و 
راننده تريلي به علت شدت جراحت جانشان را از دست داده اند و 
16 نفر هم دچار جراحت شده اند كه به بيمارستان منتقل شدند. 
همزمان با انتقال مجروحان به بيمارستان خبر رسيد كه سه نفر 
از آنها به علت شدت جراحت فوت شده اند كه آمار قربانيان حادثه 
به 11 نفر رس��يد. پليس علت حادثه را خستگي و خواب آلودگي 

راننده تريلي اعالم كرده است. 
سرهنگ اصغر زارع، رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان با بيان اينكه كارشناس��ان اين پليس علت اصلي حادثه 
را ناتواني راننده تريلر در كنترل وسيله نقليه ناشي از خستگي و 
خواب آلودگي تشخيص دادند، اظهار كرد: البته بايد اين موضوع 
را نيز مورد تأكيد قرار دهم كه گاردريل وسط جاده هم مقاومت 
الزم را نداش��ته و بنابراين گاردريل نا ايمن هم در وقوع و شدت 

حادثه نقش داشته است كه سهم تقصير سازمان مربوطه توسط 
كارشناسان لحاظ خواهد شد. 

وي ادامه داد: از ابتداي س��ال 3۸ نفر بر اثر حوادث رانندگی در 
محور كاش��ان-  اصفهان و كاش��ان - قم جان خود را از دس��ت 
داده و 219 نفر ني��ز مجروح ش��دند. زارع با بي��ان اينكه محور 
كاشان - اصفهان و كاش��ان - قم حدوداً 26۴ كيلومتر است و به 

وجود روكش آسفالت نامناسب و گاردريل هاي نا ايمن اشاره كرد 
و گفت: درخواست ما از اداره راه و شهرسازي اين است كه هرچه 
سريع تر نسبت به اصالح روكش آسفالت و همچنين جمع آوري 
گاردريل هاي اين محور و جايگزين كردن آنها با نيوجرسي هاي 
مفصل دار اقدام كنند تا حتي اگر خودرويي براثر خواب آلودگي 

راننده منحرف شد وارد الين مخالف جاده نشود.

راننده خسته، خون به پا كرد

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه پايان تحصيالت دوره كاردانى اينجانب عليرضا زرگرى فرزند عبدالمحمد 
به شماره شناسنامه 275 شماره ملى 4569451128 صادره از سمنان در مقطع 
ــگاهى آزاد سمنان با شماره  ــى عمران صادره از واحد دانش كاردانى رشته مهندس
117812800125 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى 
شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 

5 جاده سمنان دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه موقت تحصيالت دوره كارشناسى اينجانب محمد غالميان دكمه داغالرى 
فرزند حسين به شماره شناسنامه 6988 شماره ملى  0068282699 صادره از تهران 
در مقطع كارشناسى رشته حسابدارى صادره از واحد دانشگاهى آزاد سمنان با شماره  
ــد.از يابنده تقاضا مى شود  004275 / ف  مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باش
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان،كيلومتر 5 جاده 

سمنان دامغان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.

مفقودى
ــتم صبا مدل  ــند كمپاني  خودروي سواري پرايد سيس ــبز و س برگ س
 s ــماره موتور 3576590 به شماره شاسي ــفيد  به ش 1389 به رنگ س
ــماره انتظامي ايران 25ـ  656ب 95متعلق  1412289530693  به ش
به بهمن چهاراقران فرزند حسين به شماره شناسنامه 2562  به شماره 
ملي 1552154912صادره از مراغه مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي 

باشد .تبريز

مفقودى
 ITM سيستم PH75 برگ سبز و كارت خودرو تراكتور كشاورزى
ــماره پالك ( ايران79  177ك  تيپ 285مدل 1391 رنگ قرمز  ش
 M02547 ــماره شاسى ــماره موتور LFW04279Yش 12) به ش
متعلق به مصطفى خدابنده لو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.البرز

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه موقت تحصيالت دوره كارشناسى ارشد   اينجانب جميله بهشتى فرزند 
شكراهللا  به شماره شناسنامه 1760 شماره ملى 0041848934 صادره از تهران  در 
مقطع كارشناسى ارشد  رشته آموزش زبان انگليسى صادره از واحد دانشگاهى آزاد 
سمنان با شماره .... مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى 
شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 

جاده سمنان دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايند.

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه پايان تحصيالت دوره كاردانى اينجانب عليرضا زرگرى فرزند عبدالمحمد 
به شماره شناسنامه 275 شماره ملى 4569451128 صادره از سمنان در مقطع 
ــگاهى آزاد سمنان با شماره  ــى عمران صادره از واحد دانش كاردانى رشته مهندس
117812800125 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى 
شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 

5 جاده سمنان دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه موقت تحصيالت دوره كارشناسى اينجانب محمد غالميان دكمه داغالرى 
فرزند حسين به شماره شناسنامه 6988 شماره ملى  0068282699 صادره از تهران 
در مقطع كارشناسى رشته حسابدارى صادره از واحد دانشگاهى آزاد سمنان با شماره  
ــد.از يابنده تقاضا مى شود  004275 / ف  مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باش
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان،كيلومتر 5 جاده 

سمنان دامغان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.

مفقودى
ــتم صبا مدل  ــند كمپاني  خودروي سواري پرايد سيس ــبز و س برگ س
 s ــماره موتور 3576590 به شماره شاسي ــفيد  به ش 1389 به رنگ س
ــماره انتظامي ايران 25ـ  656ب 95متعلق  1412289530693  به ش
به بهمن چهاراقران فرزند حسين به شماره شناسنامه 2562  به شماره 
ملي 1552154912صادره از مراغه مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي 

باشد .تبريز

مفقودى
 ITM سيستم PH75 برگ سبز و كارت خودرو تراكتور كشاورزى
ــماره پالك ( ايران79  177ك  تيپ 285مدل 1391 رنگ قرمز  ش
 M02547 ــماره شاسى ــماره موتور LFW04279Yش 12) به ش
متعلق به مصطفى خدابنده لو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.البرز

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه موقت تحصيالت دوره كارشناسى ارشد   اينجانب جميله بهشتى فرزند 
شكراهللا  به شماره شناسنامه 1760 شماره ملى 0041848934 صادره از تهران  در 
مقطع كارشناسى ارشد  رشته آموزش زبان انگليسى صادره از واحد دانشگاهى آزاد 
سمنان با شماره .... مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى 
شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 
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مفقودى                                       
برگ سبز خودرو سوارى  سيستم : پرايد تيپ : جى تى ايكس آى رنگ : 
 نقره اى – متاليك   مدل:  1394   به شماره انتظامى ايران 94 /  219  ل  35
شماره موتور :   2185018   شماره شاسى:S1412286638822    به 
مالكيت آقاى  محمد عبيدى دوالبى به كد ملى 3450176455 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
هرمزگان

آگهي فراخوان عمومي
شناسايى سازندگان و توليدكنندگان داخلى براى سرمايه گذارى در توليد محصوالت مورد نياز پايانه هاى نفتى ايران 

فراخوان  تجديد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه عمومي
به شماره 1402 نوبت دوم      

1 - موضوع مناقصه: ارائه خدمات ايمنى و آتش نشانى
2- نام و نشانى مناقصهگزار: پژوهشگاه صنعت نفت به نشانى تهران، بلوار غربى مجموعه ورزشى آزادى

كد پستى 13111-14856 صندوق پستى 14665-137 
 3- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: (در صورت قرار گرفتـن در فهرسـت كوتـاه و دريـافـت دعوتـنامه) تـوان ارائه

// 2/700/000/000 ريال، بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار 3 ماهه و يا واريز وجه نقد به حساب پژوهشـگاه صنعت نفت 
4- مبلغ پيش پرداخت:  ندارد        

5- مدت و محل اجراى كار:  طي يكسال شمسي  از ابالغ شروع بكار در محل پژوهشگاه صنعت نفت
6- مهلت، نحوه دريافت و ارسال اسناد مناقصه: واجدين شرايط ميتوانند با مراجعه به پورتال پژوهشگاه صنعت نفت 

به نشانىWWW.RIPI.IR قسمت همكاريها - مناقصه و مزايده، نسبت به تهيه اوراق استعالم ارزيابى كيفى اقدام نموده و حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه   
مورخ 30/ 09 /1400  نسبت به تكميل و الحاق مدارك در خواستى و تحويل آن با ذكر موضوع و شماره مناقصه در پاكت در بسته الك و مهر شده به دبيرخانه كميسيون 

معامالت پژوهشگاه صنعت نفت به نشانى مناقصهگزار تحويل و رسيد دريافت دارند. 
* شايان ذكر است هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

دبيرخانه كميسيون معامالت 
     شناسه اگهى : 1235164

شركت پايانه هاى نفتى ايران (سهامى خاص) در نظر دارد در راستاى اقتصاد مقاومتى و به منظور استفاده از امكانات و توانمندى هاى داخل كشور، نسبت به شناسايى سازندگان 
و توليدكنندگان داخلى اقدام نمايد. 
1-شرح مختصر كاالى مورد نياز:  

- هوز هاى شناور مربوط به گوى شناور با برآورد مصرف ساالنه 3 ميليون يورو
Turn Table Type ريل گوى شناور از نوع -

- شگل هاى باالى 100 تن با برآورد مصرف ساالنه 10 ميليارد ريال 
- توپك در سايزهاى 36 ،28،10 اينچ  با مصرف ساالنه 100 هزار يورو

2- سازندگان و توليدكنندگان داخل كشور براساس معيارهاى ذيل مورد ارزيابى قرار خواهند گرفت.

امتياز معيارمعيار ارزيابىرديفامتياز معيارمعيار ارزيابىرديف

40داشتن تجربه و دانش مورد نظر154توان مالى1

10تضمين كيفيت خدمات و محصوالت155استانداردهاى مرتبط با توليد2

10ارزيابى مشتريان قبلى106ظرفيت توليد3
3- تاريخ ،مهلت و نشانى دريافت و تحويل مدارك ارزشيابى 

1-3- سازندگان و توليدكنندگان مى توانند حداكثر به مدت 14 روز پس  از  انتشار چاپ دوم آگهى فراخوان با ارائه معرفى نامه جهت بررسى به نشانى تهران- پاسداران- خيابان حجت سورى ( نيستان 
هفتم ) - پالك 11- طبقه همكف- تداركات وامور كاال،  مدارك را  ارسال نمايند. 

4- شرايط عمومى سازندگان و توليدكنندگان
1-4- داشتن تجربه، سابقه كار مفيد، تجهيزات، امكانات، تخصص الزم و توانايي فني و مالي 

2-4- داشتن نيروهاى متخصص در حوزه هاى طراحى، اجرايى، برنامه ريزى، كنترل پروژه، مالى، ادارى، مديريتى.
3-4- ارايه شناسه ملى حسب  ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسه ملى به كليه اشخاص حقوقى ايرانى 

4-4- ارايه تصوير مصدق  كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان امضاء مجاز 
5-4- ارائه اسناد شركت و مجوز بهره بردارى

مناقصه گران جهت رويت فراخوان مى توانند به سايتهاى ذيل مراجعه نمايند.www.shana.ir و www.nioc-iotc.comروابط عمومي
شناسه اگهى: 1235576

نوبت اول

اينجانب آزيتا جعفرى مالك خودروى پژو 206 هاچ بك به شماره 
ــماره موتور 13086001501 به علت  شاسى 10879736 و ش
فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى ظرف مدت 10 روز 
به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نمايند، بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 البرز

برگ كمپانى خودرو پژو تيپ 405 جى ال ايكس آى 8/1 
ــماره پالك ( ايران68  ــفيد روغنى ش مدل 1390 رنگ س
ــماره موتور 12490154507 شماره  - 282 ل 73) به ش
شاسىNAAM01CA5BE048819   متعلق به يوسف 

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

ــران بنياد بهره ورى  ــت عمرانى  فنى و عم ــركت در مناقصه عمومى معاون دعوت براى ش
ــتان  ــى و عمرانى بنياد بهره ورى موقوفات آس ــتان قدس رضوى   معاونت فن موقوفات آس
قدس رضوى در نظر دارد مناقصه تهيه و اجراى تاسيسات الكتريكى و مكانيكى آشپزخانه 
ــه اى واگذار نمايد. لذا  ــتان قدس رضوى را از طريق مناقصه عمومى دو مرحل مركزى آس
ــند،  مى توانند جهت  ــات و تجهيزات را  دارا مى باش متقاضيانى كه حداقل رتبه 3 تاسيس
دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1400/09/23 به دبيرخانه معاونت عمرانى آستان 
ــتان قدس رضوى، معاونت  ــازمان مركزى آس ــهد، چهارراه شهدا، س قدس به نشانى مش
ــماره تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمايند. ضمنا هزينه  عمرانى مراجعه يا با ش
ــركت در  چاپ آگهى در روزنامه ها بر عهده برنده نهايى مناقصه خواهد بود. دعوت براى ش
 مناقصه عمومى معاونت عمرانى فنى و عمران بنياد بهره ورى موقوفات آستان قدس رضوى 
ــتان قدس رضوى در نظر دارد مناقصه  معاونت فنى و عمرانى بنياد بهره ورى موقوفات آس
ــپزخانه مركزى آستان قدس رضوى را  ــات الكتريكى و مكانيكى آش تهيه و اجراى تاسيس
ــه حداقل رتبه 3  ــذار نمايد. لذا متقاضيانى ك ــى دو مرحله اى واگ از طريق مناقصه عموم
تاسيسات و تجهيزات را  دارا مى باشند،  مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا 
ــتان قدس به نشانى مشهد، چهارراه  تاريخ 1400/09/23 به دبيرخانه معاونت عمرانى آس
ــتان قدس رضوى، معاونت عمرانى مراجعه يا با شماره تلفن    ــازمان مركزى آس ــهدا، س ش
ــاپ آگهى در روزنامه ها بر عهده    32001126-051 تماس حاصل نمايند. ضمنا هزينه چ

برنده نهايى مناقصه خواهد بود.
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تاسيسات و تجهيزات را  دارا مى باشند،  مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا 
ــتان قدس به نشانى مشهد، چهارراه  تاريخ 1400/09/23 به دبيرخانه معاونت عمرانى آس
ــتان قدس رضوى، معاونت عمرانى مراجعه يا با شماره تلفن    ــازمان مركزى آس ــهدا، س ش
ــاپ آگهى در روزنامه ها بر عهده    32001126-051 تماس حاصل نمايند. ضمنا هزينه چ

برنده نهايى مناقصه خواهد بود.

اينجانب آزيتا جعفرى مالك خودروى پژو 206 هاچ بك به شماره 
ــماره موتور 13086001501 به علت  شاسى 10879736 و ش
فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى ظرف مدت 10 روز 
به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نمايند، بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 البرز

برگ كمپانى خودرو پژو تيپ 405 جى ال ايكس آى 8/1 
ــماره پالك ( ايران68  ــفيد روغنى ش مدل 1390 رنگ س
ــماره موتور 12490154507 شماره  - 282 ل 73) به ش
شاسىNAAM01CA5BE048819   متعلق به يوسف 

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

ــران بنياد بهره ورى  ــت عمرانى  فنى و عم ــركت در مناقصه عمومى معاون دعوت براى ش
ــتان  ــى و عمرانى بنياد بهره ورى موقوفات آس ــتان قدس رضوى   معاونت فن موقوفات آس
قدس رضوى در نظر دارد مناقصه تهيه و اجراى تاسيسات الكتريكى و مكانيكى آشپزخانه 
ــه اى واگذار نمايد. لذا  ــتان قدس رضوى را از طريق مناقصه عمومى دو مرحل مركزى آس
ــند،  مى توانند جهت  ــات و تجهيزات را  دارا مى باش متقاضيانى كه حداقل رتبه 3 تاسيس
دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1400/09/23 به دبيرخانه معاونت عمرانى آستان 
ــتان قدس رضوى، معاونت  ــازمان مركزى آس ــهد، چهارراه شهدا، س قدس به نشانى مش
ــماره تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمايند. ضمنا هزينه  عمرانى مراجعه يا با ش
ــركت در  چاپ آگهى در روزنامه ها بر عهده برنده نهايى مناقصه خواهد بود. دعوت براى ش
 مناقصه عمومى معاونت عمرانى فنى و عمران بنياد بهره ورى موقوفات آستان قدس رضوى 
ــتان قدس رضوى در نظر دارد مناقصه  معاونت فنى و عمرانى بنياد بهره ورى موقوفات آس
ــپزخانه مركزى آستان قدس رضوى را  ــات الكتريكى و مكانيكى آش تهيه و اجراى تاسيس
ــه حداقل رتبه 3  ــذار نمايد. لذا متقاضيانى ك ــى دو مرحله اى واگ از طريق مناقصه عموم
تاسيسات و تجهيزات را  دارا مى باشند،  مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا 
ــتان قدس به نشانى مشهد، چهارراه  تاريخ 1400/09/23 به دبيرخانه معاونت عمرانى آس
ــتان قدس رضوى، معاونت عمرانى مراجعه يا با شماره تلفن    ــازمان مركزى آس ــهدا، س ش
ــاپ آگهى در روزنامه ها بر عهده    32001126-051 تماس حاصل نمايند. ضمنا هزينه چ

برنده نهايى مناقصه خواهد بود.

جوابيه 
پيرو انتشار گزارش دادگاه مربوط به متهم هواپيماربايی پرواز شماره 
33۴ اهواز-مشهد در صفحه 1۴ روزنامه شماره 633۸ )چهارشنبه 
12آبان 1۴00( و با عنوان اين جمله »خواب مأموران امنيت فرودگاه 
اهواز در ماجرای يك هواپيماربايی« در ليد خبر، مقتضی اس��ت بر 
اساس قانون مطبوعات و به منظور روشن شدن اذهان عمومی جوابيه 
روابط عمومی فرماندهی حفاظت سپاه به شرح زير در همان صفحه 

به چاپ برسد.
1- از زمان پيروزی انقالب اس��المی تا به امروز بيش از چهار دهه 
گذشته و در طول اين ساليان كشور ما با تهديدات بسيار زيادی از 
سوی دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها در حوزه های مختلف 
مواجه بوده، ام��ا به  رغم كثرت دش��منی ها و توطئه های گوناگون 
كه ش��امل صنعت هوانوردی كش��ور نيز می شده س��پاه حفاظت 
هواپيمايی ب��ا جديت و هوش��ياری كام��ل ضمن ارائ��ه خدمات 
حفاظتی و امنيتی به مسافران در 6۴فرودگاه كشور تاكنون دهها 

مورد هواپيماربايی در آس��مان و همچنين اقدام به هواپيماربايی 
روی زمين را خنثی ك��رده و در نتيجه اين تالش ه��ای مجدانه و 
هوشمندانه و با الطاف الهی 37س��ال بدون هواپيماربايی را پشت 

سر گذاشته ايم.
2- هواپيماربايی با توجه به جنبه های روانی و تبليغاتی آن، همواره 
به مثابه يك ابزار و اهرم فشار در دست گروه ها و جريان های سياسی 
و بعضاً شبه نظامی قرار داشته است. در طول پيروزی انقالب اسالمی 
و به ويژه در دوران جنگ تحميلی بارها شاهد وقوع اين نوع عمل در 
راستای مخاصمه و معانده با ايران از سوی دشمنان نظام و عناصر 
وابسته به آنان بوديم و با توجه به دش��منی و كينه ورزی دشمنان 
انقالب اسالمی و عوامل داخلی آنها كش��ور ما همواره با تهديدات 
مختلفی در تمام حوزه ها از جمله صنع��ت هوانوردی مواجه بوده 
و خواهد ب��ود، اما نيروه��ای تأمين كننده و حافظ امنيت كش��ور 
در تمام س��ازمان ها و ارگان  های مرتبط از جمله س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی با توكل بر خداوند متعال و توس��ل به ائمه اطهار 
عليهم السالم با هوش��ياری كامل ضمن آمادگی همه جانبه برای 

مقابله با اي��ن تهديدات در جهت ارتقای س��طح توانمندی و توان 
خود از هيچ كوششی فروگذار نبوده و نيستند و حتی چنانچه الزم 
باشد با نثار جان خود حافظ جان و امنيت مردم قدرشناس كشور 

عزيزمان ايران خواهند بود.
3- با عناي��ت به م��وارد فوق الذكر اظه��ارات خ��الف واقع متهم 
هواپيمارباي��ی در دادگاه اي��ن تلق��ی و برداش��ت غل��ط را برای 
تنظيم كننده گزارش به وجود آورده كه مأموران مس��تقر در گيت 
بازرس��ی در انجام وظيفه خود كوتاهی ك��رده و در نتيجه غفلت 
مأموران، متهم به س��ادگی همراه با جليقه انفجاری قالبی موفق 
به عبور از گيت بازرسی ناجا و سپاه ش��ده است، در صورتی كه بر 
اساس مستندات موجود، اظهارات متهم در دادگاه خالف واقع بوده 
و درواقع هيچ نوع سستی و سهل انگاری در انجام وظيفه مأموران 
صورت نگرفته اس��ت. لذا اس��تفاده از اين گونه عناوين و تيترهای 
خبری مصداق تشويش اذهان عمومی تلقی می گردد كه الزم است 

نسبت به رفع سوءتفاهم پيش آمده اقدام مقتضی صورت گيرد.
روابط عمومی فرماندهی حفاظت سپاه

تصادف مرگبار پژو با شتر
رانن�ده خ�ودروي س�واري پ�ژو 4۰۵ در تص�ادف ب�ا 
ش�تر در شهرس�تان جاس�ك جان�ش را از دس�ت داد. 
ش��امگاه دوش��نبه مأموران پليس راه و امدادگ��ران از حادثه 
رانندگي در محور اصلي ليردف به جاس��ك حوالي روس��تاي 
سورچاه با خبر و در محل حاضر شدند. بررسی  ها نشان داد كه 
راننده خودروي پژو كه مردي 21 س��اله بود در تصادف با شتر 
جانش را از دست داده  است. رضا فيروزمند رئيس فوريت هاي 
پزشكي شهرستان جاس��ك گفت: امس��ال 15 مورد تصادف 
برخورد با شتر در شرق جاس��ك ثبت و دو كشته و 16 زخمي 

برجاي گذاشته است.

 حسين فصيحي

يك�ي از اعض�اي ش�بكه كاهب�رداري ك�ه ب�ا همدس�تي يك�ي از 
وكاي دادگس�تري خان�ه دكت�ر مص�دق را ب�ا جع�ل س�ند ب�ه ف�روش 
رس�انده بود، به زن�دان، 38 ميليارد تومان ج�زاي نق�دي و تحمل ضربات 
ش�اق محكوم ش�د. تحقيق از س�اير متهم�ان اين پرون�ده ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، سال 90 يكي از تجار بزرگ تهران از مردي به نام سلمان به اتهام 
كالهبرداري شكايت كرد. او گفت: »تاجر هس��تم به همين خاطر بيشتر اوقات 
در ايران نيستم و به كشورهاي مختلف سفر مي كنم. چند سال قبل خانه دكتر 
مصدق را كه در منطقه پارك نياوران بود همراه با اموال باارزشي كه در آن خانه بود 
از وارثانش خريدم. بعد از آن يك سرايدار استخدام كردم اما بعد از مدتي كه از سفر 
برگشتم فهميدم سرايدارم نيست و وسايل خانه سرقت شده است. پيگير بودم كه 
روزي سرايدارم تماس گرفت و گفت مردي مدعي است خانه را خريده است و او را 

از خانه بيرون انداخته است.«
با طرح شكايت مأموران پليس مرد سرايدار را مورد تحقيق قرار دادند. او در توضيح 
گفت: »روزي چند نفر وارد خانه شدند و بعد از بستن دست و پايم مرا به مكاني ديگر 
بردند و چند روزي آنجا نگه داشتند. يكي از آنها به نام سلمان مدعي بود خانه را 

خريده است. خيلي تالش كردم با صاحبخانه تماس بگيرم اما موفق نشدم.«
بعد از ثبت اين توضيحات، سلمان بازداشت شد. آن مرد ادعا كرد خانه را از خواهر 
شاكي خريده است و در اين باره نيز صلح نامه دارد. با اين ادعا مأموران در استعالمات 
خود دريافتند آن مدارك جعلي اس��ت. همچنين روند بررسي ها نشان داد يك 
وكيل دادگستري و سه متهم ديگر همدست سلمان بوده و در اين پرونده نقش 

داشته اند. 
تحقيقات ادامه داشت تا اينكه چند شكايت مشابه ديگر به پليس رسيد كه روند 
تحقيقات نشان داد چندين ملك خالي از سكنه با جعل سند معامله شده است. يكي 
از شاكيان گفت: »پدرمان چند ملك چند هزار متري در مازندران داشت. يك ملك 
بسيار ارزشمند نيز در لواسان داشت. ما همگي در خارج از كشور زندگي مي كرديم 
تا اينكه پدرمان فوت كرد و براي مراسم تدفين به ايران آمديم. آنجا بود كه متوجه 
شديم اموال پدرمان با جعل سند فروخته شده است. « اين آخرين شكايت نبود و 
مدتي بعد يك كارمند به اداره پليس رفت و مدعي شد دسته چك وي جعل شده و 

افرادي در كف بازار با آن چك در حال معامله ميلياردي هستند. 
با طرح شكايت هاي مشابه بود كه مأموران چهار متهم ديگر را بازداشت كردند، اما 
ردي از دو متهم ديگر اين پرونده به دست نيامد. متهمان با انكار جرم همگي با قرار 
وثيقه آزاد شدند و پرونده با رضايت مرد سرايدار، بعد از كامل شدن تحقيقات به 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
متهمان در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه قرار گرفتند. 
بعد از اعالم رسميت جلسه وكيل تاجر بزرگ در غياب او بار ديگر شكايت خود را 
مطرح كرد. دو شاكي ديگر نيز شكايت خود را مطرح كردند. در ادامه سلمان در 
جايگاه ايستاد و با انكار جرمش بار ديگر مدعي شد خانه را از خواهر شاكي با وكالتي 
كه از برادرش داشت خريداري كرده و جعلي نبوده است. او در خصوص دو شاكي 

ديگر نيز اظهار بي اطالعي كرد و گفت آنها را نمي شناسد. 
ادامه رسيدگي به پرونده با توجه به احتمال باندي  بودن كالهبرداري ها متوقف شد 
و پرونده با چند ايراد به دادسرا فرستاده شد تا مأموران تحقيقات خود را درباره باندي 
بودن كالهبرداري همچنين درباره اتهام آدم ربايي با توجه به رضايت شاكي از جنبه 

عمومي جرم بررسي كنند. 
بنابراين پرونده براي دومين بار روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم قرار گرفت. در 
آن جلسه مرد تاجر حضور داشت و بار ديگر شكايت خود را مطرح كرد. در ادامه 
متهم رديف اول بار ديگر جرمش را انكار كرد و با طرح ادعاي جديد گفت: »شاكي را 
مي شناختم. مدتي قبل پولم را به او داده بودم تا با آن تجارت كند. آخرين بار وقتي 
پولم را خواستم، او آن ملك را جاي طلبم به من صلح كرد. حتي در اين باره با هم 
صلح نامه هم نوشتيم. « ديگر متهم نيز مشاركت در كالهبرداري را رد كرد و گفت: 
»از جعلي بودن صلح نامه اطالعي نداشتم. فريب خوردم و اشتباه كردم. « سه متهم 
ديگر كه در ربودن مرد سرايدار نقش داشتند يك به يك از خودشان دفاع كردند و 

گفتند رضايت شاكي را جلب كرده اند و از دادگاه درخواست بخشش كردند. 
هيئت قضايي اين بار نيز پرونده را به دادسرا ارجاع دادند تا مشخص شود آيا اين 

كالهبرداري باندي و سازمان يافته بوده يا به صورت فردي اتفاق افتاده است. 
با رد س��ازمان يافته بودن كالهبرداري هيئت قضايي وارد ش��ور شد و در صدور 
حكمي متهم رديف اول را به اتهام كالهبرداري با جعل صلح نامه به 105 ماه حبس 
و 3۸ ميليارد تومان جزاي نقدي ، همچنين بابت تصرف عدواني به 15 ماه حبس، 
بابت سرقت وسايل تاريخي منزل دكتر مصدق به سه ماه حبس و 90 ضربه شالق، 

بابت استفاده از بي سيم نيز به هشت ماه حبس محكوم كرد. 
در خصوص ساير متهمان پرونده آنها با توجه به وثيقه هاي جعلي و فراري بودن آنها، 

براي كامل شدن تحقيقات به دادسرا فرستاده شد. 
حكم صادره به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي شعبه 39 ديوان تأييد شد. 

مجازات شارالتانی که خانه 
مصدق را با سند جعلی فروخت!


