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آگهي مناقصه عمومي
 به صورت يك مرحله اي همزمان با ارزيابي(كيفى) فشرده – شماره 1400-29

نوبت اول - مناقصه شماره 0040180 

 خريد 7000 عدد آجر نسوز كوره هاي
 واحد بازيافت گوگرد ( توليد داخل كشور ))

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران

 مناقصه عمومي يك مرحله اي
"مراقبت، راهبري، تعمير و نگهداري سيستمهاي تاسيساتي و تعميراتي ساختمان شماره 31"

كليه مدارك و برگ سبز خودروى سوارى سمند مدل 
ــماره انتظامى 35 ايران 585 ج 28 و به  1394 و به ش
ــى 147H0105675 و به شماره موتور  شماره شاس
ــده و از درجه اعتبار  ــود ش NAACJ1JE4EF مفق

 تبريزساقط است

شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه توسعه شبكه و نصب شير در شبكه شهر سمنان ( بلوك بندى)را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.      

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سـمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه نام و نشاني مناقصه گزار
فجر

عمليات لوله¬گذاري شبكه فوالدي به قطر 4و6و8 اينچ با فشار psi 60 و نصب كليه نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات
اتصاالت ، شير آالت و متعلقات مربوطه به طول تقريبي 1152 متر

عمليات لوله¬گذاري شبكه پلى اتيلن به قطر 200و160و90 اينچ با فشار psi 60 و نصب 
كليه اتصاالت ، شير آالت و متعلقات مربوطه به طول تقريبي 640 متر 

تهيه مصالح و اجراي اتصال ورودي وخروجي،درين زير فيلتر  يك عدد ايستگاه تقليل 
فشار T.B.S  كابينتى به ظرفيت 10000 متر مكعب در ساعت به همراه نصب كامل كليه 

اتصاالت و متعلقات مربوطه  تست و تزريق گاز ،  راه اندازي و رفع كليه نواقص
حمل، نصب و راه اندازي يك عدد ايستگاه تقليل فشار T.B.S  كابينتى به ظرفيت 10000 

مترمكعب بر ساعت و تست هيدرو استاتيك تا مرحله بهره برداري
*در مصالح مصرفي پروژه مي بايست قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ 

كيفيت ارائه گردد

مبلغ 1,408,000,000ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
دولتي مي باشد.

از ساعت  9  مورخ  1400/09/03  لغايت ساعت   12  مورخ 1400/09/07  از طريق مراجعه زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به نشاني

حداكثر تا ساعت  12  مورخ  1400/09/21  در سامانه  فوق الذكرزمان و مكان تحويل اسناد مناقصه

پس از انجام ارزيابى كيفى (ب1) , جلسه گشايش پاكات (الف، ب2، ج)  متعاقبا اعالم زمان  و محل گشايش پاكتها
خواهد شد

33453844-023تلفكس امور قراردادها
جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

روابط عمومي شركت گاز استان
شناسه اگهى: 1225605

1- نوع مناقصه :  دو مرحله اى داراي ارزيابي كيفي 
 2- نوع فراخوان : عمومى .

3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد– دبيرخانه 
كميسيون مناقصات. 

- تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 1,575,000,000 ريال ( يك ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون ريال ) .  (الزم 
به ذكر است در اين مرحله نيازى به اخذ و ارايه تضمين نمى باشد.)

www. 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 19  مورخ 1400/09/18 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به آدرس 
setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2000092134000142  در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است تمامى مراحل برگزارى مناقصه از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.

6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده: متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 
مي بايست حداكثر تا ساعت  19  مورخ 1400/10/02  ، اسناد مناقصه تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگزارى و ثبت نمايند. الزم به ذكر است پس از 
پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط 

اعالم شده دراسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسى پيشنهاد فنى شركتها (ارزيابى فنى)، پاكتهاى مالى شركتهاى واجد شرايط در ساعت 10 صبح مورخ  1400/11/20  ، در محل اتاق كنفرانس اداره 
مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش آبكوه 7 (دانشسراي شمالي)، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. 

الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده (تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امكان تغيير وجود خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بديهي است شركت هايي كه در 

فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
روابط عمومى شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد     شناسه اگهى 1228507    

به شماره 002-084-1400-010
شركت ملي نفت ايران در نظر مراقبت، راهبري، تعمير و نگهداري سيستمهاي تاسيساتي و تعميراتي ساختمان شماره 31 به شماره 

010-1400-084-002 را طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي برگزار نمايد. از متقاضياني كه داراي شرايط ذيل 
مي باشند دعوت مي گردد تا هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي اقدام و تا چهارده روز پس از اتمام مهلت يادشده، اسناد 
 www.setadiran.ir استعالم ارزيابي كيفي را تكميل و عودت نمايند. دريافت و ارسال كليه اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني
انجام شده و مناقصه گران بايد نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي اقدام نمايند. برآورد مناقصه 289,156,918,648 ريال 
بوده و شركت كنندگان در مناقصه بايد توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 9,683,138,373 ريال را داشته باشند. محل اجراي عمليات 

شركت ملي نفت ايران و مدت اجراي كار 12 ماه شمسي مي باشد.
شرايط مناقصه گران:

1- گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاري معتبر صادرشده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
2- ارائه گواهي تأييد صالحيت صادرشده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر در بخش امورتاسيساتي

3- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال هاي 1398 يا 1399
ntsw. تبصره: به منظور بررسي صورت هاي مالي حسابرسي شده كليه شركت كنندگان بايد نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت ايران (جام) به نشاني*

ir اقدام نمايند.
امور پيمان ها

همه آگهي هاي ستاد شركت ملي نفت ايران در سايت www.nioc.ir قابل مشاهده است.

روابط عمومي شركت ملي نفت ايران
 شناسه اگهى:1227588   

شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( خانگيران )
 ( سهامي خاص )

تجلیل از 7 دالور
خانواده مدافعان امنيت وقتي عزيزان خود را بدرقه مي كنند 
دلشوره رفتن بدون بازگشت تا سالمي دوباره همراهشان 
است. دلشوره خانواده هاي سرباز مهدي محرم، سرهنگ 
هادي كنعاني، استوار احسان نصيري، گروهبان محمد 
رضا نورآيين، استوار احسان شيرخاني، سرباز اميرحسين 
خدادادي و سرهنگ مهدي توسنگ چند روزي است كه 
رنگ واقعيت گرفته و آنها اين روزها رفتن بدون بازگشت 

عزيزان خود را مرور مي كنند. هفت دالور كه در يک هفته 
گذشته در نقاط مختلف كشور كه در نبرد با مخالن امنيت 

از جان گذشتند تا امنيت كشور برقرار بماند. 
 از دورترين نقطه صفر مرزي تا قلب پايتخت اين مدافعان 
امنيت هستند كه عملكردش��ان در معرض نگاه همگان 
قرار دارد. تالش براي تأمين امنيت پيوست هاي بسياري 
دارد كه مهم ترين آن قرار گرفتن در معرض تهديد است 

كه اين تهديد گاه از سوي اشرار و گاه از سوي معاندان رقم 
مي خورد. زماني كه پيكر يكي از مدافعان امنيت تشييع 
مي ش��ود مي توان به صرافت دريافت كه به خاك افتادن 
مدافع امنيت به بهاي برقرار ماندن امنيت تمام شده است. 
از 25 آبان ماه تا روز گذشته هفت مدافع امنيت در جريان 
درگيري با مخالن امنيت كش��ور به جمع شهدا ملحق 
شده اند. سرباز وظيفه مهدي محرم آخرين مأمور پليس 
است كه در جريان تأمين امنيت كشور به شهادت رسيده 
است. روز گذش��ته خبر رس��يد كه مرزبانان بسطام در 
استان كردستان با قاچاقچيان مسلح درگير شده اند. در 
بررسي هاي بعدي مشخص شد يكي از سربازان كه مهدي 
محرم نام داشت و اهل استان قزوين بود در جريان مقاومت 
مقابل افراد مس��لح هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت 
رسيده است. همچنين مشخص شد كه قاچاقچيان وقتي 
با مقاومت مرزبانان مواجه ش��ده اند به سمت كوهستان 

فرار كرده اند. 

29 آبان ماه هم يكي ديگر از مأموران پليس در جريان 
تأمين امنيت به شهادت رسيد. سرهنگ هادي كنعاني 
روز جمع��ه در جريان درگيري با اش��رار مس��لح در 
شهرس��تان كارون اس��تان خوزس��تان مجروح و به 
بيمارستان منتقل شد، اما يک روز بعد به علت شدت 
جراحت به شهادت رس��يد. 27 آبان ماه هم درگيري 
مأموران پليس شهرس��تان لنجان اصفهان با اش��رار 
مسلح به ش��هادت يكي از مأموران منجر شد.استوار 
يكم احسان نصيري به همراه تيمي از مأموران پليس 
راهي مأموريت ش��ده بود. آنها وقتي براي بازداش��ت 
اوباش مسلح وارد عمل ش��دند با شليک اراذل مواجه 
ش��دند كه در جريان آن احسان با شليک گلوله هدف 
قرار گرفت و به شهادت رسيد. يک روز قبل از شهادت 
احسان خبر درگيري مأموران پليس شهرستان زاهدان 
با قاچاقچيان سوخت منتشر شد. بررسي ها در اين باره 
مشخص كرد كه قاچاقچيان گروهبان يكم محمد رضا 

نورايين را ب��ا خودرو زير گرفته و مأم��ور پليس كه به 
شدت دچار جراحت شده بود به بيمارستان منتقل شد. 
هر چند تالش پزشكان براي نجات او به جريان افتاد، 
اما مأمور پليس به شهادت رسيد. همزمان با شهادت 
محمدرضا نورآيين حادثه درگيري مسلحانه  اي هم در 
كرمان رقم خورد كه به شهادت سه مأمور پليس منجر 
ش��د. آن روز مأموران قرارگاه عملياتي ابوذر در دشت 
سمسور در مرز استان كرمان با سيستان و بلوچستان، 
با كاروان اش��رار درگير شدند. در س��اعات اوليه اين 
درگيري استوار يكم احسان شيرخاني و سرباز وظيفه 
اميرحسين خدادادي به درجه رفيع شهادت رسيدند 
و ش��ش مأمور پليس هم مجروح ش��دند. با شهادت 
مأموران درگيري ها همچنان ادامه پيدا كرد تا اين كه 
سرهنگ مهدي توسنگ، سرپرست قرارگاه عملياتي 
ابوذر هم كه در جري��ان عمليات حاضر ش��ده بود به 

شهادت رسيد. 

كشف جسد مرد جوان الي فرش 
مأم�وران پلي�س ته�ران جس�د م�رد جوان�ي 
را در خياب�ان ش�وش كش�ف كردن�د ك�ه پ�س 
ب�ود.  ش�ده  پيچان�ده  فرش�ي  الي  قت�ل  از 
به گزارش جوان، ظهر ديروز قاضي محمد وهابي بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني 

مأموران كالنتري 117 جواديه از كش��ف جسد مردي با 
خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل ش��د.  تيم جنايي در محل حادثه با جس��د 
مردي حدوداً 40 ساله روبه رو شدند كه آثار ضرب و شتم 
روي بدن و چشم چپ وي ديده مي شد. بررسي ها نشان 

داد مقتول در مكان ديگري به قتل رس��يده و پس از آن 
عامل يا عامالن قتل جسد را به اين مكان منتقل كرده اند. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران پليس 
تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي عامل يا عامالن 

قتل آغاز كردند. 

شهادت 7 نفر از دالوران نیروی انتظامی در یک هفته گذشته 
در نقاط مختلف كشور، تجلیل و احترام مردم را برانگیخت  

اينجانب شهرود محمدى جانبهان مالك خودرود پژو ParsXU7 به شماره 
 124K1476039 و شماره موتور NAAN01CE2LH257243 شاسى
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المتنى اسناد مذكور را نموده 
ــت. لذا چنانچه هر كس هر ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف  اس
ــركت ايران خودرو. واقع در  مدت 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش ش
پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد, بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مذكور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.البرز

مدرك دانشگاهى( گواهينامه موقت) اينجانب يوسف شيرى فرزند رحمن به شماره 
ــتر در رشته ساختمان- كارهاى عمومى  شناسنامه 1720074372  صادره از شبس
ساختمان در مقطع كاردانى پيوسته  صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمى  واحد شبستر 
به شماره تاييديه (1173414)217  به تاريخ  17/05/91 در مورخ 1/1/1400 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است لذا از يابنده  تقاضا مى شود آنرا به  آدرس- آذربايجان 
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0081017132 و به شماره انتظامى 15 ايران 771 م 86 مفقود شده 
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روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان خوزستان

اينجانب شهرود محمدى جانبهان مالك خودرود پژو ParsXU7 به شماره 
 124K1476039 و شماره موتور NAAN01CE2LH257243 شاسى
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المتنى اسناد مذكور را نموده 
ــت. لذا چنانچه هر كس هر ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف  اس
ــركت ايران خودرو. واقع در  مدت 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش ش
پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد, بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مذكور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.البرز
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بدین وس�یله مفقودی س�ندبرگ س�بزنیروی انتظامی 
خودروپژو405 نقره ای به شماره پالک 14ب911ایران 56 
وشماره موتور12489016475 شماره شاستی 612334 
NAAMIICAIAK ب�ه مالکیت آق�ای نصیرجوادپور 

كدملی 5709686778 اعالم می گردد گیالن

كلیه مدارک و برگ س�بز خودروی س�واری س�مند مدل 
1394 و ب�ه ش�ماره انتظام�ی 35 ای�ران 585 ج 28 و ب�ه 
ش�ماره شاس�ی 147H0105675 و ب�ه ش�ماره موتور 
NAACJ1JE4EF مفقود ش�ده و از درجه اعتبار ساقط 

است تبریز

 كور شدن چشم طلبكار 
در هواخواهي برادر

م�رد محك�وم ب�ه قص�اص چش�م ك�ه در هواخواه�ي از 
ب�رادرش چش�م م�رد طلب�كار را ك�ور ك�رده ب�ود، ب�ار 
ديگ�ر محاكم�ه ش�د و از خ�ودش دف�اع خواه�د ك�رد. 
به گزارش جوان، سال 96 مأموران پليس پيشوا از درگيري در يک كارگاه 
چوب بري باخبر و راهي محل ش��دند. وقتي مأم��وران به محل حادثه 
رسيدند يكي از طرفين درگيري به نام شهروز از ناحيه چشم زخمي و 
راهي بيمارستان شده بود. با گواهي شاهدان حادثه دو برادر به نام هاي 
نويد و يعقوب كه در محل حضور داشتند بازداشت شدند. تحقيق از دو 
برادر ادامه داشت كه خبر رسيد چشم چپ شهروز بر اثر شدت جراحات 
تخليه شده است.  آن مرد بعد از بهبود نسبي از نويد به خاطر كوري چشم 
شكايت كرد و گفت: »با دو برادر اختالف مالي داش��تم. چند بار از آنها 
خواستم اين مشكل راحل كنند ولي اهميتي نمي دادند و امروز و فردا 
مي كردند. روز حادثه براي تسويه حساب به كارگاه چوب بري آنها رفتم 
اما كار به درگيري كشيد. همان موقع چند نفر ديگر هم براي طرفداري از 
دو برادر وارد درگيري شدند. در حال دفاع از خودم بودم كه ناگهان نويد 
با مشت ضربه محكمي به صورتم زد. آن ضربه باعث شد به بيمارستان 
بروم اما ضربه خيلي سنگين بود و باعث نابينايي چشم چپم شد. از نويد 

شكايت دارم.«

بعد از طرح اين شكايت نويد تحت بازجويي قرار گرفت. او با اقرار به جرمش 
گفت: »آن روز من و يعقوب در كارگاه مشغول كار بوديم كه شهروز همراه 
دوستانش به كارگاه آمد. او بدون مقدمه با لحن تندي شروع به صحبت 
كرد و گفت بايد اختالف مالي را حل كنيم. اين رفتارش باعث عصبانيت 
برادرم شد و كار به درگيري كشيد. شهروز و دوستانش برادرم را به شدت 
كتک مي زدند به همين خاطر براي هواخواهي از يعقوب وارد درگيري 
شدم و ناخواسته يک مشت به صورت شهروز زدم اما قصد كوركردن او را 
نداشتم.« بعد از اقرارهاي نويد برادر او نيز بازجويي شد و گفت ضربه اي 
به شاكي نزده است. به اين ترتيب يعقوب تبرئه اما برادرش راهي زندان 
شد. پرونده نيز بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يک استان 
تهران فرستاده شد و مرد جوان در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت 
قضايي شعبه هشتم دادگاه به رياست قاضي رحماني قرار گرفت.  بعد 
از اعالم رسميت جلسه، شاكي در جايگاه ايستاد و بعد از طرح شكايتش 

درخواست قصاص چشم كرد. 
در ادامه متهم در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خودش گفت: »قبول دارم 
وارد درگيري شدم و به صورت شاكي ضربه زدم ولي مي خواستم از برادرم 
طرفداري كنم و فكر نمي كردم آن ضربه به چشم شاكي آسيب جدي وارد 
كند.« متهم در آخر گفت: »پزشكي قانوني اعالم كرده است چشم شاكي 
قبل از حادثه مشكل بينايي داشته است. احتماالً اين مشكل در نابينايي او 
تأثير داشته است. به همين خاطر از هيئت قضايي درخواست كمک دارم.« 
سپس وكيل متهم در دفاع از موكلش گفت در صورت قصاص چشم امكان 
سرايت زخم به ساير قسمت ها نيز وجود دارد به همين دليل تساوي كه در 

قصاص وارد است رعايت نمي شود. 
در پايان هيئت قضايي بعد از شور با توجه به مدارك در پرونده متهم را به 
قصاص محكوم كرد، اما اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از 
سوي قضات شعبه هفتم ديوان نقض و پرونده به شعبه همعرض فرستاده 
شد.  به اين ترتيب متهم در شعبه ديگري از دادگاه كيفري يک استان 

تهران بار ديگر از خودش دفاع خواهد كرد. 

خرید نوزاد، زوج نابارور را به دردسر انداخت 
زن و مرد افغان كه يكس�ال قبل نوزادش�ان را به مبلغ 20 ميليون 
تومان به خانواده ايراني فروخته بودند درخواس�ت پول بيشتري 
كردن�د، اما وقت�ي ب�ا مخالفت خري�دار مواجه ش�دند ب�ه اداره 
پلي�س رفتند و ادع�اي كودك رباي�ي دروغين را مط�رح كردند. 
به گزارش جوان ، چند روز قبل زن و مردي افغان در تهران سراسيمه 
به اداره پلي��س رفتن��د و از زن و مرد جوان��ي به اتهام رب��ودن دختر 

يک ساله شان شكايت كردند. 
زن ج��وان در ادعايي گفت: خانه م��ا در منطقه خاني آب��اد در يكي از 
خيابان هاي جنوب تهران است. در همس��ايگي ما زن و مرد جواني به 
نام بهاره و مجيد زندگي مي كردند كه بچه دار نمي شدند. يک سال قبل 
كه دخترم را به دنيا آوردم بهاره خيلي اصرار كرد كه نوزادم را به عنوان 
فرزندخواندگي به آنها بدهم، اما من قب��ول نكردم. دخترم خيلي زيبا 
و دوست داشتني بود و بهاره و ش��وهرش هميشه چشمشان به دنبال 
دخترم بود. مدتي گذشت و آنها خانه ش��ان را به مكان ديگري منتقل 
كردند، اما بهاره به خانه ما رفت و آمد داشت تا اينكه چند روز قبل من 
دخترم را همراه س��ه فرزند ديگرم در خانه تنها گذاشتم و بيرون رفتم 
اما وقتي برگشتم متوجه شدم بهاره به خانه ما آمده و دختر يک  ساله ام 
را دزديده اس��ت. ما چند روزي براي پيدا كردن بهاره و ش��وهرش  را 
جست وجو كرديم اما وقتي به نتيجه نرسيديم به اداره پليس آمديم تا 

از آنها به اتهام ربودن دخترم شكايت كنيم. 
  ادعاي دروغين 

با ش��كايت زن و م��رد افغان پرون��ده به دس��تور قاض��ي محمد رضا 
صاحب جمعي براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفت. 
سپس مأموران پليس دس��ت به تحقيقات ميداني زدند كه بررسي ها 
نش��ان داد ادعاي زن و مرد افغان دروغ اس��ت و به گفته همسايه ها و 
بستگانشان وي تا هش��ت ماهگي باردار بوده و پس از آن ادعا كرده به 
دليل بيماري فرزندش را سقط كرده است. از سوي ديگر مشخص شد 
بهاره و شوهرش مجيد هم همسايه قديمي شاكي بوده اند كه بچه دار 
نمي شده اند، اما مدتي است كه آنها نوزاد دختر يک ساله اي را به عنوان 

فرزندشان بزرگ مي كنند. 

با به دست آمدن اين اطالعات اين فرضيه براي مأموران قوت گرفت كه 
به احتمال زياد زن و مرد افغان نوزاد خود را به زن و مرد ايراني فروخته، 
اما پشيمان شده اند يا از آن خانواده درخواست پول بيشتري كرده اند 

كه با مخالفت آنها روبه رو شده و از آنها شكايت كرده اند. 
 20 ميليون تومان خريديم 

بدين ترتيب مجيد به دس��تور بازپرس جنايي ب��راي تحقيق به اداره 
پليس احضار شد. وي در تحقيقات پليسي گفت: من و همسرم بچه دار 
نمي شديم، اما خانواده  هاي ما دوست داشتند كه نوه دار شوند و هميشه 
ما را تشويق مي كردند كه به هر قيمتي شده است بچه دار شويم. همه 
در انتظار ديدن فرزند ما بودند كه به همين خاطر چند سالي تحت نظر 

پزشكي بوديم، اما درمان ها نتيجه نداشت. 
از طرفي ه��م زن و مرد افغان كه مش��كالت مالي زيادي داش��تند در 
همسايگي ما زندگي مي كردند كه همسرم متوجه شد زنش چهار ماهه 
باردار اس��ت. زن افغان به خاطر فقر مالي تصميم گرفته بود بچه اش را 
سقط كند كه همس��رم به او پيش��نهاد داد اگر بچه اش را سالم به دنيا 
بياورد و به عنوان فرزندخوانده به ما بدهد تمامي هزينه درمان و وضع 
حمل او را پرداخت مي كنيم و حتي به آنه��ا 20 ميليون تومان كمک 
مالي هم مي كنيم. آنها وقتي پيشنهاد ما را شنيدند قبول كردند و من 
هم به همه بستگان خودم و همسرم اعالم كردم كه همسرم چهار ماهه 
باردار است و براي اينكه كسي به ما شک نكند خانه مان را به بهانه اي به 
يكي از شهرهاي اطراف تهران منتقل كرديم. در اين مدت با زن و مرد 
افغان ارتباط داشتيم تا اينكه نوزادشان به دنيا آمد و ما هم 20 ميليون 
تومان به آنها داديم و نوزاد را تحويل گرفتيم و نام او را زهرا گذاشتيم. 
ما بالفاصله به تهران آمديم و به همه خبر داديم كه بچه مان به دنيا آمده 
است. خانواده هاي ما با ديدن نوه  شان از خوشحالي بال درآوردند و براي 
ما جشن گرفتند و كادوهاي گرانقيمتي براي دخترمان زهرا گرفتند. 
زهرا با آمدنش زندگي ما را از اين رو به آن رو كرد و شادي و اميد را به 
زندگي ما آورد. زندگي ما دركنار زهرا روز به روز ش��يرين تر مي شد تا 
اينكه مدتي قبل سر و كله زن و مرد افغان پيدا شد و از ما درخواست پول 
بيشتر كردند، اما ما پولي به آنها نداديم كه متوجه شديم به اداره پليس 
رفته اند و به دروغ ادعا كرده اند كه ما فرزند آنها را ربوده ايم در صورتي 

كه االن يكسال است زهرا با ما زندگي مي كند. از آن روز به بعد همسرم 
افسردگي گرفته و شادي از خانه ما پر كشيده است و تمامي بستگانمان 

هم از موضوع با خبر شده اند. 
  زهرا را مي خواهد به فرد پولداري بفروشد 

زن جوان هم درباره شكايت زن و مرد افغان به خبرنگار ما گفت: سه سال 
قبل با شوهرم ازدواج كردم اما بچه دار نمي شديم. من تحت نظر پزشک 
بودم و دارو مصرف مي  كردم و در اين مدت هم س��ه بار س��قط جنين 
كردم. آرزويم اين بود كه بچه دار شوم و فرزندم را در آغوش بگيرم. شب 
و روزم غم و غصه شده بود تا اينكه متوجه شدم زن همسايه كه افغان 
است قصد دارد نوزاد چهارماهه اش را س��قط كند. آنها دو دختر و يک 
پسر هم داشتند و به خاطر مشكالت مالي صاحبخانه شان آنها را جواب 
كرده بود كه به زن افغان پيشنهاد دادم بچه اش را سقط نكند و من به 
او كمک مي كنم و بچه را به من بدهد. او يک هفته از من مهلت گرفت 
و بعد با من تم��اس گرفت كه به خانه اش رفت��م و تقاضاي 30 ميليون 
تومان پول كرد. به او گفتم 20 ميليون تومان به او و ش��وهرش كمک 
مي كنم كه قبول كردند. از چهارماهگي تا زماني كه زهرا به دنيا آمد من 
تمام هزينه هاي درمان خوراك ، پوشاك و حتي تفريح و مسافرت آنها 
را پرداخت كردم. او به هر بهانه اي از من پول مي گرفت و من به عشق 
زهرا به او پول مي دادم. او تمامي آزمايشات ، سونوگرافي ها و غيره را با 
كارت ملي من انجام مي  داد و پرونده اش را هم با هويت من تشكيل داد. 
در اين مدت خانه اش را عوض كرد و ما هم به يكي از شهرهاي اطراف 
تهران نقل مكان كرديم. او به همسايه و بستگانش گفته بود كه بچه اش 
را در هشت ماهگي سقط كرده است تا اينكه بچه را به دنيا آورد و بعد از 
10 روز به ما تحويل داد و ما هم ب��ه او 20 ميليون تومان كمک كرديم. 
وي ادامه داد: از روز يازدهم او دوباره به هر بهانه اي از ما پول مي گرفت 
تا اينكه فهميد پدرم دو تا از خانه هايش را به نام من زده اس��ت و وضع 
مالي ام خوب شده اس��ت. از آن روز به بعد تهديد مي كرد كه از ما پول 
بيشتر بگيرد. االن متوجه ش��دم كه او زن و مرد پولداري را پيدا كرده 
است و قصد دارد زهرا را از ما بگيرد و به آنها به قيمت بيشتري بفروشد 
چون آنها االن مشكالت مالي زيادي دارند و حتي تأمين هزينه زندگي 

سه فرزندشان را هم ندارند.
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