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 توصیه به شهروندان، هشدار به مجرمان
 رعد پلیس این بار بر سر ۸۷۲ مجرم فرود آمد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با توصیه به شهروندان درباره رعایت 
هشدارهای پیشگیرانه برای ناکام گذاشتن مجرمان تأکید کرد 
که برخورد پلیس با مخالن امنیت مردم سرسختانه خواهد بود. 
به گزارش »جوان« روز گذشته سردار حس��ین رحیمی، فرمانده 
انتظامی پایتخت در حاش��یه طرح رعد 51 که در ستاد فرماندهی 
نیروی انتظامی تهران بزرگ تشکیل ش��د، جزئیات طرح را برای 
خبرنگاران شرح داد. سردار رحیمی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما 

درباره واکنش های عمومی به اظهار نظر رئیس پلیس پیشگیری 
مبنی بر عدم مقاومت مقابل س��ارقان توضیح بیش��تری ارائه کرد 
و گفت: »پلیس همیش��ه در صحنه حضور دارد و با همه مجرمان 
مقابله و برخورد سرسختانه ای خواهد داشت، با این حال مردم باید 
با هوشیاری کامل و مراقبت از خود راه های نفوذ مجرمان را ببندند. 
«  سردار رحیمی به پرس��ش دیگر خبرنگار ما درباره واکنش های 
صورت گرفته به اظهار نظر رئیس پلیس اماکن تهران درباره عدم 

اجازه نامگذاری اسم های قومیتی هم گفت: »استفاده از این اسامی 
هیچ ممنوعیتی ندارد و قابل احترام است، فقط اسامی التین ممنوع 

می باشد. « 
سردار رحیمی در توضیح آخرین مرحله طرح رعد هم گفت: »در 
جریان این طرح۸۷۲ سارق، مالخر، زورگیر و خفت گیر که بعضی 
از آنها  اوباشگری هم کرده بودند، دستگیر شدند و تاکنون ۳۲۹1 
مورد از اموال مسروقه کشف و ضبط شده است. همچنین بیش از 

۷۰۰ دستگاه انواع تلفن کشف و ضبط شد و ۲۰۸ دستگاه خودرو و 
موتورسیکلت سرقتی هم ضبط شد که به مالباختگان تحویل داده 

خواهد شد. «
رئیس پلیس پایتخت با بی��ان اینکه 1۰5۰ پرون��ده در این طرح   
رسیدگی شد، گفت: »ارزش ریالی اموال مسروقه کشف شده بالغ بر 
۲۰ میلیارد تومان بود. شش قبضه سالح جنگی و ۷۰ فشنگ جنگی 

نیز از سارقان کشف شد. «

  جعل سند خانه های خالی از سکنه در شمال شهر 
پنج متهمی که روز گذش��ته در حاش��یه طرح حضور داشتند، 
به اتهام سرقت و کالهبرداری از س��وی مأموران کالنتری 1۰1 
تجریش دستگیر شده بودند. متهمان جرمشان را انکار کردند اما 
افسر پرونده در توضیح گفت: »متهمان بعد از شناسایی خانه های 
ویالیی خالی از س��کنه در ش��مال تهران و شکس��تن قفل در و 
حفاظ های آن، قفل های جدید نصب می کردند. سپس زوج جوانی 
را به عنوان س��رایدار در آن خانه می گذاشتند. آنها با تنظیم یک 
قولنامه مدعی   می شدند مالک ساختمان هستند. متهمان دراین 
فرصت اقدام به جعل سند می کردند که آخرین بار در درگیری با 
یکی از شاکیان پرونده دستگیر شدند. «  بعد از این توضیحات یکی 
از شاکیان پرونده مادر و پسری بودند که صاحب ملکی چهار واحده 
در نیاوران بودند. ملک مدتی خالی از سکنه بود اما آنها وقتی به 
خانه شان برگشتند متوجه شدند همه قفل  ها شکسته و عوض 
شده و مقداری اموال به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان سرقت شده بود. 

همین سرنخی شده بود تا پنج سارق که یک زن و چهار مرد بودند 
و قصد جعل سند خانه را داشتند   در دام پلیس گرفتار شوند.  پسر 
خانواده در توضیح گفت: »پزشک هستم و برادرم نیز متخصص 
قلب است. ملکی در نیاوران داشتیم و هر کدام در یک واحد همراه 
مادرمان زندگی می کردیم. مدتی قبل برادرم برای گذراندن دوره 
تخصصی به انگلستان رفت و من هم به سفر رفته بودم. مادرم تنها 
بود به همین خاطر آن ساختمان را ترک کرد و به خانه دیگری در 

فرمانیه رفت. «
شاکی ادامه داد: »بعد از مدتی که به ساختمان برگشتیم متوجه 
شدیم قفل ها و حفاظ در شکس��ته است. قفل  ها خیلی ایمن بود 
اما سارقان با فلز ش��ارژی و تیغ الماس آنها را بریده بودند. به هر 
حال قفل ها و حفاظ های محکم جدید زدیم اما آنها س��ه بار وارد 
خانه ش��ده بودند تا اینکه بار چهارم مدیر ساختمان همجوار ما 
را خبر کرد و بالفاصله خودمان را به آنجا رس��اندیم و سارقان را 

گرفتار کردیم.   

     زمینگیر شدن رفیقان کوهدشتی 
دو مرد جوانی که در حیاط ستاد فرماندهی حاضر بودند و اتهامشان 
سرقت از منازل بود، به خاطر دست و پای باند پیچی شده توجه ما را به 
خودشان جلب کردند. یکی از آنها روی ویلچر نشسته بود. آنها سارقانی 
بودند که در یک درگیری مس��لحانه در خیابان گیشا دستگیر شده 
بودند. رفیقان کوهدشتی که بعد از سفر به تهران نقشه سرقت از منازل 
را طراحی کرده بودند، حین گشت زنی مأموران پلیس در محله گیشا با 
شلیک گلوله به طرف مأموران قصد فرار داشتند که بر اثر شلیک چند 
گلوله از سوی مأموران زمینگیر شدند. سراغ یکی از آنها رفتم که چهار 

تیر به او اصابت کرده بود. 
چند سال داری؟

۲6 سال.
 از کوهدشت برای چه به تهران آمدی؟

برای درمان.
پس چی شد که سراغ سرقت رفتی؟

همراه دو نفر از دوستانم که با هم همشهری بودیم به تهران آمدم. آنها 
پیشنهاد سرقت دادند من هم قبول کردم. 

از شب حادثه بگو. 
آن شب برای سرقت با خودروی ۲۰۷ به محله گیشا رفتیم. در کوچه 
و خیابان  ها می گشتیم و هر خانه ای که چراغش خاموش بود زیر نظر 
می گرفتیم. سراغ یکی از ساختمان  ها رفتیم اما فهمیدیم که نگهبان 
دارد. همچنان در حال زاغ زنی بودیم که مأموران به ما مشکوک شدند. 

بعد چه شد؟
وقتی متوجه حضور مأموران شدیم با سرعت زیاد می خواستیم فرار 
کنیم اما مأموران سد راهمان شدند. دوستم با اسلحه ای که داشت به آنها 
شلیک کرد که مأموران هم به طرف ما شلیک کردند. در آن درگیری 
یکی از دوستانم فرار کرد اما من و دیگر همدستم با اصابت چند گلوله 

زخمی شدیم. سه گلوله به دستم خورد و یک گلوله به پای دوستم. 
چرا به طرف مأموران شلیک کردی؟

نمی دانستم مأمور هستند چون با لباس شخصی بودند. 

یورش  کالنتری ابوسعید 
به النه وحشت  سعید

آخرین جزئیات خانه وحشت

اصالحيه 
 آگهى مناقصه عمومى مندرج در روزنامه جوان 
ــه 5 راه از  ــورخ 13/9/1400 بند 4 ارايه رتب م
معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس 
ــد . صحيح مى باشد كه  جمهور الزامى مى باش

بدين وسيله اصالح مى گردد . 
امور قراردادهاى شهردارى ماهشهر

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودرو پژو تيپ PARSTU5 مدل 1396 
رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران40  889 ج 94) به شماره موتور 
 NAAN11FE9HH981897164شماره شاسىB0133936
ــده و از درجه اعتبار ساقط مى  متعلق به داريوش مكوندى مفقود ش

باشد.البرز

"آگهى فقدان سند مالكيت"
ــى 0944122000 و مجتبى فاخته با  ــماره مل  نظربه اينكه آقاى على فاخته با ش
كد ملى 0944304397 به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت 
ــند مالكيت چهار  ــه نموده ومدعى است،س ــه اين اداره مراجع المثنى نوبت اول ب
ــت.با  ــده اس ــهد مفقود ش دانگ پالك 459 فرعى از2 از65- اصلى بخش نه مش
بررسى دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبردگان در ذيل دفاتر امالك الكترونيك 
ــندهاى  ــت وس 139520306003024197 و 139520306003024196 ثب
مالكيت با شماره هاى 083909 و083910 سرى ب سال 93 صادر گرديده است.
دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
،مراتب يك نوبت آگهى صادر ومتذكر ميگردد ،هركس نسبت به ملك مورد آگهى 
معامله اى انجام داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت 
ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت ويا سند رسمى 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه پنج مشهد

م الف 671     

"آگهى فقدان سند مالكيت"
ــهاديه جهت دريافت سند  ــتناد اوراق استش ــين حيدرى به اس  نظر به اينكه آقاى حس
ــند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى است،س
ــماره پالك 5048 فرعى از باقيمانده 1- اصلى بخش  ششدانگ يك باب آپارتمان به ش
ــى دفتر امالك معلوم شد،مالكيت به نام آقاى رجب  نه مشهد مفقود شده است.با بررس
عليرضا پور ذيل دفتر شماره 1253 صفحه 233 به شماره 233401 ثبت و سند مالكيت 
ــند انتقال شماره98214  مورخ  به شماره 356349 صادر گرديده است.سپس برابر س
1381/12/28 دفتر 18 مشهد به آقاى حسين حيدرى انتقال گرديده است.ضمنا برابر 
سند رهنى شماره 98214 مورخ 1381/12/28 دفتر 18 مشهد در رهن بانك كشاورزى 
مى باشد.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد ،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون 
ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف مدت ده روز 
از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معامله 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت  رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى اس
مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت ويا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
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ــند مالكيت چهار  ــه نموده ومدعى است،س ــه اين اداره مراجع المثنى نوبت اول ب
ــت.با  ــده اس ــهد مفقود ش دانگ پالك 459 فرعى از2 از65- اصلى بخش نه مش
بررسى دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبردگان در ذيل دفاتر امالك الكترونيك 
ــندهاى  ــت وس 139520306003024197 و 139520306003024196 ثب
مالكيت با شماره هاى 083909 و083910 سرى ب سال 93 صادر گرديده است.
دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
،مراتب يك نوبت آگهى صادر ومتذكر ميگردد ،هركس نسبت به ملك مورد آگهى 
معامله اى انجام داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت 
ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت ويا سند رسمى 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه پنج مشهد

م الف 671     

"آگهى فقدان سند مالكيت"
ــهاديه جهت دريافت سند  ــتناد اوراق استش ــين حيدرى به اس  نظر به اينكه آقاى حس
ــند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى است،س
ــماره پالك 5048 فرعى از باقيمانده 1- اصلى بخش  ششدانگ يك باب آپارتمان به ش
ــى دفتر امالك معلوم شد،مالكيت به نام آقاى رجب  نه مشهد مفقود شده است.با بررس
عليرضا پور ذيل دفتر شماره 1253 صفحه 233 به شماره 233401 ثبت و سند مالكيت 
ــند انتقال شماره98214  مورخ  به شماره 356349 صادر گرديده است.سپس برابر س
1381/12/28 دفتر 18 مشهد به آقاى حسين حيدرى انتقال گرديده است.ضمنا برابر 
سند رهنى شماره 98214 مورخ 1381/12/28 دفتر 18 مشهد در رهن بانك كشاورزى 
مى باشد.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد ،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون 
ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف مدت ده روز 
از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معامله 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت  رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى اس
مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت ويا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
 بشير پاشايى – رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد

م الف 672

آگهي  ارزيابي كيفي  نوبت اول
موضوع: مناقصه شماره    00117   تامين خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسيسات مديريت اكتشاف 

( تهران – ري و انبار كوار شيراز)
شناسه اگهى: 126727       شماره ستاد:2000092921000081

 ( سهامي خاص )
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)  نوبت اول

شناسه آگهى : 1235557

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

ــاچ بك  ــوارى پژو206ه ــودرو س ــى خ ــرگ كمپان ب
مدل1400 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران20 
 182A0138604 ــماره موتور - 259 ص 33) به ش
شماره شاسىNAAPO3EEIMJ449541   مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
تهران

دعوت براى شركت در مناقصه عمومى
 معاونت عمرانى فنى و عمران بنياد بهره ورى 

موقوفات آستان قدس رضوى 
ــره ورى موقوفات  ــى و عمرانى بنياد به معاونت فن
ــتان قدس رضوى در نظر دارد مناقصه تهيه و  آس
ــات الكتريكى و مكانيكى آشپزخانه  اجراى تاسيس
ــتان قدس رضوى را از طريق مناقصه  مركزى آس
عمومى دو مرحله اى واگذار نمايد. لذا متقاضيانى 
كه حداقل رتبه 3 تاسيسات و تجهيزات را  دارا مى 
ــناد مناقصه  ــند،  مى توانند جهت دريافت اس باش
حداكثر تا تاريخ 23/09/1400 به دبيرخانه معاونت 
ــهد، چهارراه  ــتان قدس به نشانى مش عمرانى آس
شهدا، سازمان مركزى آستان قدس رضوى، معاونت 
عمرانى مراجعه يا با شماره تلفن  32001126-051 
تماس حاصل نمايند. ضمنا هزينه چاپ آگهى در 
روزنامه ها بر عهده برنده نهايى مناقصه خواهد بود.

"آگهى فقدان سند مالكيت"
ــهاديه جهت  ــتناد اوراق استش نظر به اينكه خانم فاطمه وحيدى نجار به اس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى  دريافت س
است ،سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 714 فرعى از 
239- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد 
،مالكيت نامبرده ذيل شماره دفتر الكترونيك 139920306271000909 
ثبت وسند مالكيت به شماره 328689 صادر گرديده است.دفترامالك بيش 
ــى قانون ثبت ،مراتب  ــتناد ماده 120 اصالح از اين حكايتى ندارد ،لذا به اس
يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند 
مالكيت ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به  ويا سند معامله رسمى نسبت به صدور س

متقاضى اقدام خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 670

 مديريّت اكتشاف –  شركت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر با مشخصات 
و شرايط كلي زير از طريق برگزارى مناقصه عمومي  يك مرحله اي به شركت تامين كننده واجد 

شرايط واگذار نمايد.  
برآورد  مناقصه:   89،755،783،264  ريال  مي باشد.

الف ) شرح خدمات  مورد نياز: تامين خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسيسات 
مديريت اكتشاف ( تهران – ري و انبار كوار شيراز)

ب ) مّدت زمان اجراي قرارداد :        12   ماه.
ج) محل انجام خدمات :

1-تهران – خيابان ونك – ابتداي خيابان سئول – بن بست يكم – ساختمان مديريت اكتشاف 
2-انبار ري : جاده قديم قم – سه راه پژوهشگاه  ( خير آباد ) بلوار پژوهشگاه

3-انبار كوار : استان فارس ، شهرستان كوار
د ) شرايط مناقصه گر:

1-داشتن شخصيت حقوقي. 
2-داشتن امكانات و تجهيزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نيروى انسانى باتجربه.

3-داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه. 
4-دارا بودن تاييد صالحيت از  سازمان حراست صنعت نفت 

5-ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال مالى 1398 يا 1399 
6-گواهى نامه تاييد صالحيت ايمنى پيمانكارى  معتبر صادره شده توسط وزارت تعاون كار و 

رفاه اجتماعى
7-ارائه  گواهي تاييد صالحيت از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي  در بخش خدمات عمومي 

8- داشتن توانايي ارايه تضمين شركت در فرآيند اِرجاع كار  به مبلغ    4،487،789،163 ريال 
مطابق ضوابط اِعالمي از سوي كارفرما و  قابل اِستعالم از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، 

ــماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 هيات محترم وزيران  طبق تصويب نامه ش
(ضمانت نامه هاى صادره از پُست بانك قابل قبول نمى باشد ) و در صورت برنده شدن ارايه تضمين 

انجام تعّهدات طبق ضوابط كارفرما.
ــناد ارزيابى ،تكميل و عودت آن از طريق وبگاه سامانه  متقاضيان مي توانند  جهت دريافت اس
ــتاد) به آدرس www.setadiran.ir    اقدام نمايند.الزم به  تداركات الكترونيكى دولت (س
ــامانه مذكور، مراحل ثبت نام در  ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در س ذكراس
سايت فوق و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به 

انجام رسانند. 
مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الكرونيكى دولت (ستاد):   

7 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
 مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى  در سامانه تداركات الكرونيكى دولت (ستاد): 14 روز پس  

از اتمام مهلت دريافت
اَسناد و َمدارك مناقصه بين  شركت هاي واجد شرايط كه به تشخيص مناقصه گزار حداقل امتياز 

كيفي راكسب مي نمايند توزيع خواهد گرديد. 
بديهي است ارايه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه 

ايجاد نخواهد كرد.
متقاضيان مى توانند در صورت نياز به اّطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه، شرايط و مسائل 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) با  فنى و مالى با 82703209-021   و درخصوص س

تلفن 61622217-021تماس حاصل نمايند.
www.niocexp.ir

wwW.iets.mporg.ir
روابط عمومي مديريّت اكتشاف

ــتان زنجان در نظر دارد جهت پروژه گازرسانى به صنايع و مجتمع هاى مسكونى  شركت گاز اس
ــال1400را به شرح ذيل از طريق  سامانه  شهرستانهاى ابهر، خدابنده، سلطانيه و خرمدره در س

تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد:
ــناد مناقصه ، دعوت نامه ها ، اصالحيه ها و...) از طريق  كليه مراحل برگزارى مناقصه( اعم از اس
درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد 
ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و  شد و الزم اس
ــركت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پيگيرى  دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت ش

از سامانه مى باشند . 
-الف ) شرح مختصر كار : 

ــتانهاى ابهر، خدابنده، سلطانيه و  ــانى به صنايع و مجتمع هاى مسكونى شهرس - پروژه گازرس
خرمدره در سال1400

-مدت انجام كار 365 روز مي باشد.
-پروژه فاقد پيش پرداخت مى باشد.

ب ) شرايط متقاضي:
  - دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات يا در رشته نفت و گاز

-دارا بودن سابقه اجراى يك كار مشابه در حد معامالت عمده يا دو كار در حد معامالت  متوسط به 
همراه حسن سابقه در پنج سال گذشته

-تائيديه صالحيت HSE از شركت گاز استان زنجان (الزم به ذكر است گواهى صالحيت ايمنى 
پيمانكاران صادره از اداره كار توسط واحد HSE در زمان صدور اين گواهى اخذ ميگردد)

-درصورت حضور شركتهايى با هيئت مديره مشترك يا سهامدار مشترك پيشنهاد هر دو شركت 
رد خواهد شد.

-ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه به مبلغ2,500,000,000 ريال ( به حروف دو ميليارد و پانصد 
ميليون ريا ل) شامل يكي ازانواع ذيل:

- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز 
فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

-  واريز وجه نقد (واريز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانك مركزى 
بنام شركت گاز زنجان).

– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه 
از سوي بيمه مركزي ايران.

- اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع 
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).

- وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.
- ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا 

مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
- سقف ريالى پروژه: 50,000,000,000 ريال ( به حروف: پنجاه ميليارد ريا ل )

- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10« قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل 
با لحاظ كيفيت ارائه شود.»

ج ) محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك :
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( 

 WWW.setadiran.irستاد ) به آدرس
ــناد مناقصه طبق زمانبندي زير  ( بخش مناقصه) نسبت به اعالم آمادگي ، دريافت و تكميل اس

اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد مناقصه : 1400/09/21 لغايت 1400/09/24

- مهلت عودت  اسناد مناقصه : تا ساعت  8:30 صبح  يكشنبه مورخ 1400/10/05
- زمان تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه :  يكشنبه مورخ 1400/10/05

- هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ريال (به حروف : پانصد هزار ريال)
** ضمناً هزينه درج آگهى ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه مى باشد .

و )مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد 
تنظيم پيمانشركت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمايند.

ــامل پاكات الف ، ب و ج )  عالوه بر  تذكر : پيمانكاران مى بايست جهت عودت اسناد مناقصه ( ش
بارگذارى كليه اسناد و مدارك ( پاكات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الكترونيكى و ارسا ل از 
طريق سامانه ستاد ،  صرفا پاكت الف (تضمين شركت در مناقصه) را عالوه بر بارگذارى در سامانه 
ستاد  بصورت فيزيكي نيز درمهلت مقرر ( حداكثر تا 8:30 مورخ 1400/10/05 )  به واحد حراست 
(واقع در طبقه سوم ساختمان مركزى شركت گاز ) تحويل دهند ،. درصورت عدم بارگذاري پكيج 
وساير موارد خواسته شده درسامانه (حتي يك آيتم) ، مناقصه گر از گردونه رقابت خارج ميشود. 
بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود .

- بارگذارى مدارك در سامانه ستاد صرفا از طريق امضاى الكترونيكى مورد تاييد مى باشد .
 www. shana , توضيح : اين آگهى در شبكه اطالع رسانى نفت و انرژى (( شانا )) به آدرس **

ir. سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس
 http: iets . mporg و پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس  WWW.setadiran.ir 

ir. درج گرديده است.
روابط عمومى شركت گاز استان زنجان

آگهي  ارزيابي كيفي  نوبت اول
موضوع: مناقصه شماره    00117   تامين خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسيسات مديريت اكتشاف 

( تهران – ري و انبار كوار شيراز)
شناسه اگهى: 126727       شماره ستاد:2000092921000081

 ( سهامي خاص )
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)  نوبت اول

شناسه آگهى : 1235557

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

ــاچ بك  ــوارى پژو206ه ــودرو س ــى خ ــرگ كمپان ب
مدل1400 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران20 
 182A0138604 ــماره موتور - 259 ص 33) به ش
شماره شاسىNAAPO3EEIMJ449541   مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
تهران

دعوت براى شركت در مناقصه عمومى
 معاونت عمرانى فنى و عمران بنياد بهره ورى 

موقوفات آستان قدس رضوى 
ــره ورى موقوفات  ــى و عمرانى بنياد به معاونت فن
ــتان قدس رضوى در نظر دارد مناقصه تهيه و  آس
ــات الكتريكى و مكانيكى آشپزخانه  اجراى تاسيس
ــتان قدس رضوى را از طريق مناقصه  مركزى آس
عمومى دو مرحله اى واگذار نمايد. لذا متقاضيانى 
كه حداقل رتبه 3 تاسيسات و تجهيزات را  دارا مى 
ــناد مناقصه  ــند،  مى توانند جهت دريافت اس باش
حداكثر تا تاريخ 23/09/1400 به دبيرخانه معاونت 
ــهد، چهارراه  ــتان قدس به نشانى مش عمرانى آس
شهدا، سازمان مركزى آستان قدس رضوى، معاونت 
عمرانى مراجعه يا با شماره تلفن  32001126-051 
تماس حاصل نمايند. ضمنا هزينه چاپ آگهى در 
روزنامه ها بر عهده برنده نهايى مناقصه خواهد بود.

"آگهى فقدان سند مالكيت"
ــهاديه جهت  ــتناد اوراق استش نظر به اينكه خانم فاطمه وحيدى نجار به اس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى  دريافت س
است ،سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 714 فرعى از 
239- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد 
،مالكيت نامبرده ذيل شماره دفتر الكترونيك 139920306271000909 
ثبت وسند مالكيت به شماره 328689 صادر گرديده است.دفترامالك بيش 
ــى قانون ثبت ،مراتب  ــتناد ماده 120 اصالح از اين حكايتى ندارد ،لذا به اس
يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند 
مالكيت ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به  ويا سند معامله رسمى نسبت به صدور س

متقاضى اقدام خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 670

 مديريّت اكتشاف –  شركت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر با مشخصات 
و شرايط كلي زير از طريق برگزارى مناقصه عمومي  يك مرحله اي به شركت تامين كننده واجد 

شرايط واگذار نمايد.  
برآورد  مناقصه:   89،755،783،264  ريال  مي باشد.

الف ) شرح خدمات  مورد نياز: تامين خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسيسات 
مديريت اكتشاف ( تهران – ري و انبار كوار شيراز)

ب ) مّدت زمان اجراي قرارداد :        12   ماه.
ج) محل انجام خدمات :

1-تهران – خيابان ونك – ابتداي خيابان سئول – بن بست يكم – ساختمان مديريت اكتشاف 
2-انبار ري : جاده قديم قم – سه راه پژوهشگاه  ( خير آباد ) بلوار پژوهشگاه

3-انبار كوار : استان فارس ، شهرستان كوار
د ) شرايط مناقصه گر:

1-داشتن شخصيت حقوقي. 
2-داشتن امكانات و تجهيزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نيروى انسانى باتجربه.

3-داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه. 
4-دارا بودن تاييد صالحيت از  سازمان حراست صنعت نفت 

5-ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال مالى 1398 يا 1399 
6-گواهى نامه تاييد صالحيت ايمنى پيمانكارى  معتبر صادره شده توسط وزارت تعاون كار و 

رفاه اجتماعى
7-ارائه  گواهي تاييد صالحيت از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي  در بخش خدمات عمومي 

8- داشتن توانايي ارايه تضمين شركت در فرآيند اِرجاع كار  به مبلغ    4،487،789،163 ريال 
مطابق ضوابط اِعالمي از سوي كارفرما و  قابل اِستعالم از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، 

ــماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 هيات محترم وزيران  طبق تصويب نامه ش
(ضمانت نامه هاى صادره از پُست بانك قابل قبول نمى باشد ) و در صورت برنده شدن ارايه تضمين 

انجام تعّهدات طبق ضوابط كارفرما.
ــناد ارزيابى ،تكميل و عودت آن از طريق وبگاه سامانه  متقاضيان مي توانند  جهت دريافت اس
ــتاد) به آدرس www.setadiran.ir    اقدام نمايند.الزم به  تداركات الكترونيكى دولت (س
ــامانه مذكور، مراحل ثبت نام در  ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در س ذكراس
سايت فوق و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به 

انجام رسانند. 
مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الكرونيكى دولت (ستاد):   

7 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
 مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى  در سامانه تداركات الكرونيكى دولت (ستاد): 14 روز پس  

از اتمام مهلت دريافت
اَسناد و َمدارك مناقصه بين  شركت هاي واجد شرايط كه به تشخيص مناقصه گزار حداقل امتياز 

كيفي راكسب مي نمايند توزيع خواهد گرديد. 
بديهي است ارايه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه 

ايجاد نخواهد كرد.
متقاضيان مى توانند در صورت نياز به اّطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه، شرايط و مسائل 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) با  فنى و مالى با 82703209-021   و درخصوص س

تلفن 61622217-021تماس حاصل نمايند.
www.niocexp.ir

wwW.iets.mporg.ir
روابط عمومي مديريّت اكتشاف

ــتان زنجان در نظر دارد جهت پروژه گازرسانى به صنايع و مجتمع هاى مسكونى  شركت گاز اس
ــال1400را به شرح ذيل از طريق  سامانه  شهرستانهاى ابهر، خدابنده، سلطانيه و خرمدره در س

تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد:
ــناد مناقصه ، دعوت نامه ها ، اصالحيه ها و...) از طريق  كليه مراحل برگزارى مناقصه( اعم از اس
درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد 
ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و  شد و الزم اس
ــركت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پيگيرى  دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت ش

از سامانه مى باشند . 
-الف ) شرح مختصر كار : 

ــتانهاى ابهر، خدابنده، سلطانيه و  ــانى به صنايع و مجتمع هاى مسكونى شهرس - پروژه گازرس
خرمدره در سال1400

-مدت انجام كار 365 روز مي باشد.
-پروژه فاقد پيش پرداخت مى باشد.

ب ) شرايط متقاضي:
  - دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات يا در رشته نفت و گاز

-دارا بودن سابقه اجراى يك كار مشابه در حد معامالت عمده يا دو كار در حد معامالت  متوسط به 
همراه حسن سابقه در پنج سال گذشته

-تائيديه صالحيت HSE از شركت گاز استان زنجان (الزم به ذكر است گواهى صالحيت ايمنى 
پيمانكاران صادره از اداره كار توسط واحد HSE در زمان صدور اين گواهى اخذ ميگردد)

-درصورت حضور شركتهايى با هيئت مديره مشترك يا سهامدار مشترك پيشنهاد هر دو شركت 
رد خواهد شد.

-ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه به مبلغ2,500,000,000 ريال ( به حروف دو ميليارد و پانصد 
ميليون ريا ل) شامل يكي ازانواع ذيل:

- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز 
فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

-  واريز وجه نقد (واريز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانك مركزى 
بنام شركت گاز زنجان).

– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه 
از سوي بيمه مركزي ايران.

- اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع 
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).

- وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.
- ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا 

مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
- سقف ريالى پروژه: 50,000,000,000 ريال ( به حروف: پنجاه ميليارد ريا ل )

- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10« قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل 
با لحاظ كيفيت ارائه شود.»

ج ) محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك :
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( 

 WWW.setadiran.irستاد ) به آدرس
ــناد مناقصه طبق زمانبندي زير  ( بخش مناقصه) نسبت به اعالم آمادگي ، دريافت و تكميل اس

اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد مناقصه : 1400/09/21 لغايت 1400/09/24

- مهلت عودت  اسناد مناقصه : تا ساعت  8:30 صبح  يكشنبه مورخ 1400/10/05
- زمان تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه :  يكشنبه مورخ 1400/10/05

- هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ريال (به حروف : پانصد هزار ريال)
** ضمناً هزينه درج آگهى ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه مى باشد .

و )مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد 
تنظيم پيمانشركت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمايند.

ــامل پاكات الف ، ب و ج )  عالوه بر  تذكر : پيمانكاران مى بايست جهت عودت اسناد مناقصه ( ش
بارگذارى كليه اسناد و مدارك ( پاكات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الكترونيكى و ارسا ل از 
طريق سامانه ستاد ،  صرفا پاكت الف (تضمين شركت در مناقصه) را عالوه بر بارگذارى در سامانه 
ستاد  بصورت فيزيكي نيز درمهلت مقرر ( حداكثر تا 8:30 مورخ 1400/10/05 )  به واحد حراست 
(واقع در طبقه سوم ساختمان مركزى شركت گاز ) تحويل دهند ،. درصورت عدم بارگذاري پكيج 
وساير موارد خواسته شده درسامانه (حتي يك آيتم) ، مناقصه گر از گردونه رقابت خارج ميشود. 
بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود .

- بارگذارى مدارك در سامانه ستاد صرفا از طريق امضاى الكترونيكى مورد تاييد مى باشد .
 www. shana , توضيح : اين آگهى در شبكه اطالع رسانى نفت و انرژى (( شانا )) به آدرس **

ir. سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس
 http: iets . mporg و پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس  WWW.setadiran.ir 

ir. درج گرديده است.
روابط عمومى شركت گاز استان زنجان

دعوت براى شركت
 در مناقصه عمومى
  معاونت عمرانى فنى 

و عمران بنياد  بهره ورى موقوفات آستان قدس رضوى 
ــره ورى موقوفات  ــاد به ــى و عمرانى بني معاونت فن
ــه تهيه و  ــر دارد مناقص ــتان قدس رضوى در نظ آس
ــپزخانه  ــات الكتريكى و مكانيكى آش اجراى تاسيس
ــق مناقصه  ــوى را از طري ــتان قدس رض مركزى آس
عمومى دو مرحله اى واگذار نمايد. لذا متقاضيانى كه 
حداقل رتبه 3 تاسيسات و تجهيزات را  دارا مى باشند،  
مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 
ــتان  1400/09/23 به دبيرخانه معاونت عمرانى آس
قدس به نشانى مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مركزى 
ــى مراجعه يا با  ــتان قدس رضوى، معاونت عمران آس
شماره تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمايند. 
ــى در روزنامه ها بر  ضمنا هزينه چاپ آگه

عهده برنده نهايى مناقصه خواهد بود. نوبت اول

تحقیقات پلیس پایتخت به سرپرستی قاضی وهابی، بازپرس 
ویژه قتل تهران درباره پرونده مخوف خانه وحشت که درهای 
آن ساعت 16 روز دو      شنبه 15 آذرماه به روی مأموران کالنتری 
11۲ ابوسعید گشوده شده است، همچنان جریان دارد. آخرین 
تحقیقات با بررسی پرونده کشف جسد دو زن در حوالی کالنتری 
و کشف کارت ملی یک زن در مخفیگاه عامل حادثه ادامه دارد. 
بررس�ی      ها درباره هویت جسد کشف ش�ده دختر فراری در 
خانه وحش�ت هم تاکنون نتیجه ای به همراه نداش�ته است. 
به گزارش »جوان«، دو دختر ۲1 ساله که ساناز و زهرا نام دارند و 
از خانه وحشت نجات پیدا کرده اند، در جریان تحقیقات جزئیات 
بیشتری   را شرح دادند. ساناز که به مدت سه سال در خانه وحشت 
حبس بوده در شرح ماجرا گفت: من دیپلمه هستم و خانه مان در 
تهرانپارس بود. پدرم به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشت و مدام از 
من می خواست کار کنم و به او پول برسانم تا آن را صرف مصرف 
مواد کند. او رفتار خیلی بدی با من داشت تا اینکه مرا از خانه بیرون 
انداخت. می دانستم که خانواده ام به دنبالم نخواهند بود. روزی که 
از خانه رانده شدم خودم را به میدان راه آهن رساندم. در حال پرسه 
حوالی میدان بودم که با سعید روبه رو شدم. او خودش را سرهنگ 
پلیس معرفی کرد و گفت که سرپناهی دارد که به افرادی مثل من 
خدمات می دهد. من نیز حرفش را قبول کردم و به دام او افتادم. بعد 
از آن متوجه شدم که سعید دختران فراری را به آنجا می کشاند و 
آزار می دهد. سعید بار      ها من را آزار داد و از رفتارش فیلم سیاه تهیه 
می کرد. او ما را مجبور می کرد مقابل دوربین به مسئوالن کشوری 
و مقدسات توهین کنیم. می گفت اگر فرار کنیم فیلم را به پلیس 
می دهد تا به اتهام محاربه اعدام شویم، برای همین از فرار هم ترس 
داشتیم و تسلیم خواسته های شوم او       می شدیم. سعید در شبانه روز 
یک وعده به ما غذا می داد و اجازه نمی داد در خانه با زهرا و دختری 
که به قتل رساند، مواجه شویم. او زهرا را داخل کمد حبس کرده بود 
و هنگامی که مجبور       می شد از کمد خارج شود طوری برنامه ریزی 

می کرد که اصالً با هم مواجه نشویم. 
س��اناز در ش��رح قتل دختر ناش��ناس هم گفت من آن دختر را 
نمی شناختم، البته او هم سرنوشتی مثل من و زهرا داشت و نمی دانم 
چطور پایش به خانه باز شده بود. یک روز که من را حبس کرده بود 
شنیدم آن دختر را کتک می زدند. سعید از خواهرش پیچ گوشتی 
خواست. من صحنه قتل را ندیدم اما احتمال می دهم او را با همان 
پیچ گوشتی به قتل رساند. سعید مدتی جسد را در حمام پنهان 
کرد، بعد به اتاق پذیرایی  آورد و داخل نایلون های بیشتری  گذاشت 
تا بوی تعفن کمتر بلند شود و همسایه      ها به پلیس خبر ندهند. ساناز 

گفت:  هنوز از سعید وحشت دارم و روزی که ما را بازداشت کردند و 
به کالنتری بردند من را تهدید کرد و گفت بعد از آزاد شدن سراغم 

می آید و من را می کشد. 
   از زبان زهرا

زهرا، ۲1 ساله که به مدت هشت ماه در خانه وحشت گرفتار سعید 
شده بود هم گفت:  من اهل اسالمشهر و بیسواد هستم و به مصرف 
شیشه اعتیاد داشتم. فرزند ناخواسته بودم و متوجه شده بودم وقتی 
مادرم من را حامله بود پدرم اصرار به س��قط جنین داشت. پدرم 
گاهی مادرم را مجبور به خوردن نفت می کرد تا من سقط شوم  یا 
او را مجبور به انجام کارهای سنگین می کرد. با این حال من متولد 
شدم در حالی که یکی از پاهایم معیوب بود و هنگام راه رفتن دچار 
مشکل بودم. وقتی با رفتار خشونت بار مواجه شدم، توانستم برای 
خودم پولی فراهم کنم. تصمیم داشتم به ترکیه بروم و آنجا زندگی 
کنم. روزی که به تهران آمدم تا مقدمات سفرم را فراهم کنم متوجه 
شدم بانک تعطیل است،  بنابراین آن روز نتوانستم کارهای بانکی ام 
را انجام دهم. در میدان راه آهن پرسه می زدم که سعید مقابلم قرار 

گرفت. او متوجه شده بود وضعیت روحی بدی دارم. با چرب زبانی 
فریبم داد و خودش را پلیس معرفی کرد. گفت صاحب سرپناهی 
است که به درماندگان پناه می دهد و این طور بود که گول خوردم 
و به خانه اش قدم گذاشتم. او از همان ابتدا رفتار خشونت بار خود را 
شروع کرد. من را برهنه در کمد حبس کرد و مدام آزارم می داد. از 
رفتارش با من فیلم می گرفت و تهدید به انتشار می کرد. در همان 
کمدی که حبس بودم دستشویی می کردم و همان جا در شبانه روز 

یک وعده غذا می خوردم. 
   تحقیق از عامل جنایت

به دس��تور بازپرس وهابی تحقیقات تیم جنای��ی از عامل حادثه 
جریان دارد. متهم که مجرمی س��ابقه دار و دارای مدرک سیکل 
است مردی به شدت پرخاشگر است که در روند بازجویی       ها دست 
به صحنه سازی بسیاری زده و قتل دختر را هم قبول نکرده و مدعی 

است یکی از دختران فراری این حادثه را رقم زده است. 
سعید روز گذشته مقابل قاضی مورد تحقیق قرار گرفت و گفت: 
من کارگر یک مسافرخانه در جنوب تهران بودم. به میدان راه آهن 
می رفتم و افرادی را که به دنبال مسافرخانه بودند به آنجا می بردم. در 
میان این افراد دختران فراری هم بودند که مدارک هویتی نداشتند، 
برای همین آنها را به خانه خودم می بردم. متهم در شرح قتل دختر 
جوان هم گفت: من مرتکب قتل نشدم بلکه یکی از دختر      ها قتل را 
انجام داد. آنها سر موضوعی با هم دعوا کردند و با پیچ گوشتی با هم 
درگیر شدند که حادثه اتفاق افتاد. او درباره نگهداری از جسد هم 
حرفی برای گفتن نداشت. متهم درباره سابقه قبلی خود هم گفت:  
من س��ال ۹۳ دختری را به خانه ام آوردم که با هم درگیر شدیم. 
عصبانی شدم و او را هل دادم که به زمین افتاد و فوت شد، بعد به 
اتهام قتل بازداشت شدم. قاضی قتل را غیرعمد تشخیص داد که به 

پرداخت دیه محکوم و بعد آزاد شدم. 
متهم گفت از زنان بیزار است و از آنها نفرت دارد. متهم تعرض به 
دختران و تهیه فیلم های سیاه را قبول کرد و مدعی شد دختران به 
درخواست خودشان با او وارد رابطه شده اند. وی مدعی شد فیلم       ها 
را در یک فلش ذخیره و جایی در خانه پنهان کرده است که به دستور 

بازپرس بازرسی از خانه سیاه همچنان جریان دارد. 
تیم جنایی به سرپرستی قاضی وهابی احتمال می دهد سعید جرائم 
دیگری را مرتکب شده باشد. پیدا شدن یک کارت ملی متعلق به 
زن جوان در خانه سیاه گمانه زنی       ها را در این باره که صاحب کارت 
ملی هم از قربانیان پرونده باشد، افزایش داده است. در حال حاضر 
تحقیقات از متهم که به اتهام قتل عمد، حبس غیرقانونی سه زن و 

اختفای جسد در بازداشت به سر می برد جریان دارد. 

    تحقیق از برادر متهم
یکی دیگر از مظنونان پرونده برادر سعید است که تحقیقات از وی هم 
جریان دارد. وی مدعی است به خانه برادرش رفت و آمد نداشته است. 
مرد جوان گفت: سعید من را به خانه اش راه نمی داد. او همراه خواهرم 
در آن خانه زندگی می کرد و من گاهی به آنجا سرکشی می کردم تا 
از حال شان باخبر باشم. یک بار آنجا دختری را دیدم و از سعید سؤال 
کردم که مدعی ش��د با آن دختر ازدواج کرده و همسرش است. آن 
دختر را چند بار که به در خانه سعید رفته بودم دیدم، با این حال سعید 
اجازه ورود به خانه را به من نمی داد. در حالی که تحقیق از خواهر و 
برادر سعید جریان دارد این دو برای بررسی سالمت روان به پزشکی 

قانونی معرفی شده اند. 
    کشف ۲ جسد حوالی کالنتری ابوسعید

تحقیقات تیم جنایی درباره پرونده افراد ناپدید ش��ده در کالنتری 
ابوسعید حکایت از این دارد که در چند ماه گذشته جسد دو زن جوان 
حوالی کالنتری پیدا شده است. از آنجا که تحقیقات ابتدایی درباره 
اجساد کشف شده انجام شده، هویت این دو جسد شناسایی نشده 
است. آزمایش دی ان ای در این باره در حال انجام است. در حال حاضر 

احتمال می رود سعید در قتل این دو زن هم  نقش داشته باشد. 

عامل جنایت: از زنان بیزارم

گفت وگو با متهمان

تصادف سرویس مدرس�ه دختران با کامیون در کرمانشاه دو کش�ته و 16 زخمی برجای 
گذاشت. 

ساعت ۸:۳۰ صبح روز گذشته مأموران پلیس راه کرمانش��اه و امدادگران از حادثه رانندگی در 
کیلومتر 6 محور هلشی به ماهیدشت با خبر و در محل حاضر شدند. بررسی   ها نشان داد خودروی 
مینی بوس حامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول روستاهای ماهیدشت بود که در جریان 
تصادف با کامیون واژگون شده و دو دانش آموز دختر به علت شدت جراحت فوت و 16 دانش آموز 

دیگر که مصدوم شده بودند به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شدند. 
سرهنگ کیخسرو دستغیب ، رئیس پلیس راه کرمانشاه با اشاره به مه آلود بودن محل تصادف گفت: 
در این سانحه مینی بوس با سرعت زیادی از پشت به یک دستگاه کامیون برخورد کرده و حادثه 

اتفاق افتاده است. وی علت حادثه را بی احتیاطی راننده مینی بوس اعالم کرد. 
   از زبان حادثه دیدگان

نیلوفر ریزه وندی، از دانش آموزان مجروح در شرح ماجرا به ایسنا گفت: صبح مه غلیظی توی جاده 
بود و برای همین راه به سختی دیده   می شد. مشغول حرف زدن بودیم که ناگهان همه جا سیاه 
شد، وقتی چشم باز کردم دیدم چند تا از بچه  ها روی من افتاده اند. تارا دوستم زیرصندلی  ها مانده 
بود، به هر سختی ای که بود خودم را بیرون کشیدم و صندلی  ها را هم از روی تارا برداشتم. چند 
روزی است   جاده مسیر مدرسه مه گرفتگی دارد، اما امروز از همیشه غلیظ تر بود، من روی یکی از 
صندلی  ها در قسمت عقب نشسته بودم و با دوستانم مشغول حرف زدن بودیم که مینی بوس به 
کامیونی که جلوی ما بود، زد. بعد در حالی که بغض می کند می گوید: دوستانم جلوی مینی بوس 
بودند و مردند.  اینها را که می گوید بی مقدمه می زند زیرگریه و مدام از من می پرسد که چرا خوب 
نمی شوم؟ چرا بدنم کوفته است و بعد هم شروع به لرزیدن می کند. پتو  هایی که رویش انداخته اند 
جوابگو نیست و احساس لرز و سرما وجودش را می گیرد. پرستار را خبر می کنم که وضعیتش را 
بررسی کند و تخت دیگری می آورند و تارا را روی تخت منتقل می کنند و برای سی تی اسکن و 
رادیولوژی می برند.  سارینا که کمی حالش بهتر از بقیه است، مدام سرش را با دست می گیرد و از 
درد سر می نالد، می پرسم خاطرت هست آن لحظه چه اتفاقی افتاد. درحالی که با دست سرش را 
محکم فشار می دهد، می گوید: داشتیم درس می خواندیم که ناگهان مینی بوس به کامیون جلویی 
زد ، من ته مینی بوس بودم اما دوستانم که جلو بودند مردند. به اینجا که می رسد حالش بد می شود، 

مادرش و پرستار اورژانس مدام دور تختش می چرخند و وضعیتش را بررسی می کنند. 
 

حادثه مرگبار
 برای سرویس مدرسه دختران

آگهي  ارزيابي كيفي  نوبت اول
موضوع: مناقصه شماره    00117   تامين خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسيسات مديريت اكتشاف 

( تهران – ري و انبار كوار شيراز)
شناسه اگهى: 126727       شماره ستاد:2000092921000081

 ( سهامي خاص )
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)  نوبت اول

شناسه آگهى : 1235557

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

ــاچ بك  ــوارى پژو206ه ــودرو س ــى خ ــرگ كمپان ب
مدل1400 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران20 
 182A0138604 ــماره موتور - 259 ص 33) به ش
شماره شاسىNAAPO3EEIMJ449541   مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
تهران

دعوت براى شركت در مناقصه عمومى
 معاونت عمرانى فنى و عمران بنياد بهره ورى 

موقوفات آستان قدس رضوى 
ــره ورى موقوفات  ــى و عمرانى بنياد به معاونت فن
ــتان قدس رضوى در نظر دارد مناقصه تهيه و  آس
ــات الكتريكى و مكانيكى آشپزخانه  اجراى تاسيس
ــتان قدس رضوى را از طريق مناقصه  مركزى آس
عمومى دو مرحله اى واگذار نمايد. لذا متقاضيانى 
كه حداقل رتبه 3 تاسيسات و تجهيزات را  دارا مى 
ــناد مناقصه  ــند،  مى توانند جهت دريافت اس باش
حداكثر تا تاريخ 23/09/1400 به دبيرخانه معاونت 
ــهد، چهارراه  ــتان قدس به نشانى مش عمرانى آس
شهدا، سازمان مركزى آستان قدس رضوى، معاونت 
عمرانى مراجعه يا با شماره تلفن  32001126-051 
تماس حاصل نمايند. ضمنا هزينه چاپ آگهى در 
روزنامه ها بر عهده برنده نهايى مناقصه خواهد بود.

"آگهى فقدان سند مالكيت"
ــهاديه جهت  ــتناد اوراق استش نظر به اينكه خانم فاطمه وحيدى نجار به اس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى  دريافت س
است ،سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 714 فرعى از 
239- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد 
،مالكيت نامبرده ذيل شماره دفتر الكترونيك 139920306271000909 
ثبت وسند مالكيت به شماره 328689 صادر گرديده است.دفترامالك بيش 
ــى قانون ثبت ،مراتب  ــتناد ماده 120 اصالح از اين حكايتى ندارد ،لذا به اس
يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند 
مالكيت ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به  ويا سند معامله رسمى نسبت به صدور س

متقاضى اقدام خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 670

 مديريّت اكتشاف –  شركت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر با مشخصات 
و شرايط كلي زير از طريق برگزارى مناقصه عمومي  يك مرحله اي به شركت تامين كننده واجد 

شرايط واگذار نمايد.  
برآورد  مناقصه:   89،755،783،264  ريال  مي باشد.

الف ) شرح خدمات  مورد نياز: تامين خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسيسات 
مديريت اكتشاف ( تهران – ري و انبار كوار شيراز)

ب ) مّدت زمان اجراي قرارداد :        12   ماه.
ج) محل انجام خدمات :

1-تهران – خيابان ونك – ابتداي خيابان سئول – بن بست يكم – ساختمان مديريت اكتشاف 
2-انبار ري : جاده قديم قم – سه راه پژوهشگاه  ( خير آباد ) بلوار پژوهشگاه

3-انبار كوار : استان فارس ، شهرستان كوار
د ) شرايط مناقصه گر:

1-داشتن شخصيت حقوقي. 
2-داشتن امكانات و تجهيزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نيروى انسانى باتجربه.

3-داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه. 
4-دارا بودن تاييد صالحيت از  سازمان حراست صنعت نفت 

5-ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال مالى 1398 يا 1399 
6-گواهى نامه تاييد صالحيت ايمنى پيمانكارى  معتبر صادره شده توسط وزارت تعاون كار و 

رفاه اجتماعى
7-ارائه  گواهي تاييد صالحيت از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي  در بخش خدمات عمومي 

8- داشتن توانايي ارايه تضمين شركت در فرآيند اِرجاع كار  به مبلغ    4،487،789،163 ريال 
مطابق ضوابط اِعالمي از سوي كارفرما و  قابل اِستعالم از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، 

ــماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 هيات محترم وزيران  طبق تصويب نامه ش
(ضمانت نامه هاى صادره از پُست بانك قابل قبول نمى باشد ) و در صورت برنده شدن ارايه تضمين 

انجام تعّهدات طبق ضوابط كارفرما.
ــناد ارزيابى ،تكميل و عودت آن از طريق وبگاه سامانه  متقاضيان مي توانند  جهت دريافت اس
ــتاد) به آدرس www.setadiran.ir    اقدام نمايند.الزم به  تداركات الكترونيكى دولت (س
ــامانه مذكور، مراحل ثبت نام در  ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در س ذكراس
سايت فوق و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به 

انجام رسانند. 
مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الكرونيكى دولت (ستاد):   

7 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
 مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى  در سامانه تداركات الكرونيكى دولت (ستاد): 14 روز پس  

از اتمام مهلت دريافت
اَسناد و َمدارك مناقصه بين  شركت هاي واجد شرايط كه به تشخيص مناقصه گزار حداقل امتياز 

كيفي راكسب مي نمايند توزيع خواهد گرديد. 
بديهي است ارايه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه 

ايجاد نخواهد كرد.
متقاضيان مى توانند در صورت نياز به اّطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه، شرايط و مسائل 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) با  فنى و مالى با 82703209-021   و درخصوص س

تلفن 61622217-021تماس حاصل نمايند.
www.niocexp.ir

wwW.iets.mporg.ir
روابط عمومي مديريّت اكتشاف

ــتان زنجان در نظر دارد جهت پروژه گازرسانى به صنايع و مجتمع هاى مسكونى  شركت گاز اس
ــال1400را به شرح ذيل از طريق  سامانه  شهرستانهاى ابهر، خدابنده، سلطانيه و خرمدره در س

تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد:
ــناد مناقصه ، دعوت نامه ها ، اصالحيه ها و...) از طريق  كليه مراحل برگزارى مناقصه( اعم از اس
درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد 
ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و  شد و الزم اس
ــركت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پيگيرى  دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت ش

از سامانه مى باشند . 
-الف ) شرح مختصر كار : 

ــتانهاى ابهر، خدابنده، سلطانيه و  ــانى به صنايع و مجتمع هاى مسكونى شهرس - پروژه گازرس
خرمدره در سال1400

-مدت انجام كار 365 روز مي باشد.
-پروژه فاقد پيش پرداخت مى باشد.

ب ) شرايط متقاضي:
  - دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات يا در رشته نفت و گاز

-دارا بودن سابقه اجراى يك كار مشابه در حد معامالت عمده يا دو كار در حد معامالت  متوسط به 
همراه حسن سابقه در پنج سال گذشته

-تائيديه صالحيت HSE از شركت گاز استان زنجان (الزم به ذكر است گواهى صالحيت ايمنى 
پيمانكاران صادره از اداره كار توسط واحد HSE در زمان صدور اين گواهى اخذ ميگردد)

-درصورت حضور شركتهايى با هيئت مديره مشترك يا سهامدار مشترك پيشنهاد هر دو شركت 
رد خواهد شد.

-ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه به مبلغ2,500,000,000 ريال ( به حروف دو ميليارد و پانصد 
ميليون ريا ل) شامل يكي ازانواع ذيل:

- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز 
فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

-  واريز وجه نقد (واريز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانك مركزى 
بنام شركت گاز زنجان).

– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه 
از سوي بيمه مركزي ايران.

- اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع 
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).

- وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.
- ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا 

مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
- سقف ريالى پروژه: 50,000,000,000 ريال ( به حروف: پنجاه ميليارد ريا ل )

- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10« قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل 
با لحاظ كيفيت ارائه شود.»

ج ) محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك :
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( 

 WWW.setadiran.irستاد ) به آدرس
ــناد مناقصه طبق زمانبندي زير  ( بخش مناقصه) نسبت به اعالم آمادگي ، دريافت و تكميل اس

اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد مناقصه : 1400/09/21 لغايت 1400/09/24

- مهلت عودت  اسناد مناقصه : تا ساعت  8:30 صبح  يكشنبه مورخ 1400/10/05
- زمان تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه :  يكشنبه مورخ 1400/10/05

- هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ريال (به حروف : پانصد هزار ريال)
** ضمناً هزينه درج آگهى ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه مى باشد .

و )مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد 
تنظيم پيمانشركت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمايند.

ــامل پاكات الف ، ب و ج )  عالوه بر  تذكر : پيمانكاران مى بايست جهت عودت اسناد مناقصه ( ش
بارگذارى كليه اسناد و مدارك ( پاكات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الكترونيكى و ارسا ل از 
طريق سامانه ستاد ،  صرفا پاكت الف (تضمين شركت در مناقصه) را عالوه بر بارگذارى در سامانه 
ستاد  بصورت فيزيكي نيز درمهلت مقرر ( حداكثر تا 8:30 مورخ 1400/10/05 )  به واحد حراست 
(واقع در طبقه سوم ساختمان مركزى شركت گاز ) تحويل دهند ،. درصورت عدم بارگذاري پكيج 
وساير موارد خواسته شده درسامانه (حتي يك آيتم) ، مناقصه گر از گردونه رقابت خارج ميشود. 
بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود .

- بارگذارى مدارك در سامانه ستاد صرفا از طريق امضاى الكترونيكى مورد تاييد مى باشد .
 www. shana , توضيح : اين آگهى در شبكه اطالع رسانى نفت و انرژى (( شانا )) به آدرس **

ir. سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس
 http: iets . mporg و پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس  WWW.setadiran.ir 

ir. درج گرديده است.
روابط عمومى شركت گاز استان زنجان


