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رد خون قاتالن پدر و كودك  را 
گرفتار كرد

رد خ�ون ب�ه ج�اي مان�ده در مح�ل كش�ف اجس�اد س�وخته 
پ�در و پس�ري هش�ت س�اله عام�ان جناي�ت را گرفت�ار كرد. 
محمود اسپانلو دادستان گرگان توضيح داد: يك ماه قبل بود كه مأموران 
پليس گرگان از كشف دو جسد سوخته در جاده روستايي با خبر و در 
محل حاضر شدند. همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني تحقيقات 
براي شناسايي هويت آنها به جريان افتاد. در شاخه ديگري از بررسي ها 
مأموران پليس با حضور در محل و بررسي صحنه جرم متوجه لكه هاي 
خون روي زمين شده و با دنبال كردن آن تحقيقات خود را در اين باره 
ادامه دادند و موفق شدند مظنونان حادثه را بازداشت كنند. آنها پس 
از يك ماه قفل سكوت را شكسته و به قتل مرد جوان و پسربچه هشت 
ساله اش اعتراف كردند. آنها گفتند كه به خاطر اختالف مالي دست به 
قتل زده و سپس اجس��اد را با خودرو به جاده روستايي منتقل كرده و 
آن را آتش زده اند.  دادس��تان گرگان گفت كه تحقيقات بيشتر در اين 

باره جريان دارد. 
 

رفتن پاي طناب دار 
به خاطر پول قبض برق

مرد ميانسالي كه به خاطر پرداخت نكردن پول قبض برق مرد همسايه را 
با شليك گلوله به قتل رسانده بود، با حكم قضايي به قصاص محكوم شد. 
به گزارش جوان، رسيدگي به پرونده از يكسال و نيم قبل با گزارش درگيري 
بين دو مرد همسايه در پيشواي ورامين آغاز شد. وقتي مأموران پليس در 
محل حادثه حاضر شدند با جسد مرد جواني به نام شهروز روبه رو شدند 
كه با شليك گلوله كشته شده بود. جسد با دستور قضايي به پزشكي قانوني 
فرستاده شد و عامل قتل كه همسايه مقتول به نام سياوش بود با فرار از 

محل حادثه تحت تعقيب قرار گرفت. 
تالش براي دستگيري متهم ادامه داشت تا اينكه وي چند ساعت بعد از 

حادثه شناسايي و بازداشت شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او به قتل 
اعتراف كرد و گفت: »شهروز همسايه مان بود. برق منزل مسكوني او با ملكي 
كه من و برادرم داشتيم مشترك بود، اما او هرگز قبض پولي كه مي آمد را 
پرداخت نمي كرد و هر بار قبض برق مي آمد آنرا پرداخت مي كرديم. در اين 
باره چند بار به او تذكر داديم و صحبت كرديم، اما بي فايده بود. اين شد كه 
بار آخر براي اينكه او را بترسانم كه شايد راضي شود و پول قبض را اين بار 
بپردازد با اسلحه مقابل خانه اش رفتم و يك تير به او شليك كردم. آن شليك 

بي هدف بود، اما به سر او برخورد كرد و باعث مرگش شد.«
مرد ميانسال بعد از بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد و پرونده براي 

محاكمه متهم به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
پرونده با تعيين ش��عبه در وقت رس��يدگي مقابل هيئت قضايي شعبه 
يازدهم دادگاه قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص را 
مطرح كردند. در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و با اقرار به جرمش در شرح 
ماجرا گفت: »من و برادرم صاحب ملكي در پيشواي ورامين بوديم. شهروز 
سال ها در همسايگي ما زندگي مي كرد و او را مي شناختيم. مدت ها قبل او 
از برق ملك ما استفاده مي كرد، اما هر بار قبض برق مي آمد او پولي پرداخت 
نمي كرد. همين باعث اختالف ما بود تا اينكه آخرين بار قبض برق با مبلغ 
خيلي زياد آمد. اين شد كه قبض را برداشتم و مقابل خانه شهروز رفتم. 
آنرا نشان دادم و خواستم او هم سهم خودش را بپردازد. شهروز قبول نكرد 
و گفت او سهم كمي استفاده مي كند به همين دليل نيازي نيست پولي 
بپردازد. سر همين موضوع با هم درگيري لفظي پيدا كرديم بعد از آن به 

خانه برگشتم.«
متهم ادامه داد: »در اين باره با برادرم صحبت كردم و قرار شد كابل هاي 
برق را قطع كنيم تا او ديگر از برق مشترك استفاده نكند. اين موضوع را به 
خود شهروز هم گفتيم، اما او بعد از شنيدن اين حرف ناراحت شد و كار به 
درگيري كشيد. اين گذشت تا اينكه يك هفته قبل از حادثه مرد ميانسالي 
در حالي كه كالهي سياه روي صورتش كشيده بود، مقابل ملك ما آمد و 
با اسلحه به طرف من و برادرم شليك كرد. در آن تيراندازي گلوله  اي به ما 
برخورد نكرد و به طور معجزه  آسا زنده مانديم. مطمئن بودم آن مرد كه 
صورتش را پوشانده بود خود شهروز بود كه مي خواست انتقام بگيرد و من 

و برادرم را بكشد.«
متهم در خصوص قتل گفت: »رفتار شهروز خيلي ما را عصباني كرده بود 
و باعث كينه شد. به همين دليل يك هفته بعد از حادثه تيراندازي اسلحه 
ساچمه اي راكه در خانه داش��تم برداشتم و براي ترساندن شهروز مقابل 
خانه اش رفتم. شهروز وقتي مقابل در آمد فقط يك تير به طرف او شليك 

كردم اما گلوله ناخواسته به سر او برخورد كرد و موجب مرگش شد.«
متهم در آخر گفت: »باور كنيد قصد كش��تن مرد همس��ايه را نداشتم و 
مي خواستم او را بترسانم تا مشكلمان حل شود. پشيمانم و قبول دارم رفتار 

اشتباهي كرده ام. از دادگاه و اولياي دم درخواست گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد سپس با توجه به 

مدارك موجود در پرونده متهم را به قصاص محكوم كرد. 
به اين ترتيب متهم بعد از تأييد اين حكم در ديوانعالي كشور در صورتي كه 

نتواند رضايت اولياي دم را جلب كند در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.

   غامرضا مسكنی 
 خادمان ح�رم حض�رت ام�ام رض�ا)ع( آخرين 
كساني بودند كه به جلسه س�ازش پرونده آرمان 
دعوت ش�دند، اما حضور آنها  و گريه هاي بي امان 
آرمان و خانواده اش نتوانس�ت رضاي�ت خانواده 
غزاله را با خود همراه كن�د، بنابراين يكي ديگر از 
پرونده هاي جنجالي فرجامي جز قصاص پيدا نكرد. 
به گزارش »جوان« ، سحرگاه چهارشنبه سوم آذر قرار 
بود آرمان قاتل غزاله كه چند روزي است در قرنطينه به 
سر مي برد بار ديگر پاي چوبه دار برود. در يك ماه اخير 
آرمان چندين بار براي اجراي حكم به اتاق قرنطينه 
زندان رجايي شهر منتقل ش��ده بود اما به داليلي كه 
عنوان نشد به سلولش بازگردانده شد. اين بار اما قرار 
بود تصميم   قطعي گرفته شود، براي همين مادر و پدر 
غزاله شكوري و تعدادي از بستگانش از نيمه شب جلوی 
زندان منتظر باز شدن درها بودند و از طرفي هم پدر و 
مادر آرمان هم براي آخرين دي��دار يا آخرين اميد به 
زندگي پسرشان به زندان رجايي شهر آمده بودند. عالوه 
بر حضور اين دو خانواده ، چند نفر از فعاالن حقوق بشر 
هم حاضر شده بودند تا با خانواده غزاله براي بخشش 

صحبت كنند. 
  آخرين تاش 

س��اعت 4 بامداد اس��ت كه قاضي محمد شهرياري 
سرپرست دادسراي امور جنايي تهران به عنوان نماينده 
دادستان همراه تيمي از دادسرا وارد زندان مي شود و او 
هم اميد دارد كه بتواند با برگزاري آخرين جلسه صلح و 
سازش آرمان را به زندگي برگرداند. عالوه بر تيم صلح 
و سازش ، رئيس زندان ، چند خادم امام رضا )ع( هم با 
پرچم متبرك به حرم امام رئوف به زندان رجايي شهر 
آمده اند تا تيم صلح و س��ازش را ب��راي جلب رضايت 

همراهي كنند. 
دقايقي از ساعت 4 بامداد گذشته است و هوا  تاريك و 
سرد است   كه خانواده غزاله و پس از آن خانواده آرمان 
در حالي كه مادر آرمان قرآني در دست دارد به طرف 
سالن جلسات زندان راهنمايي مي شوند. اولياي دم كه 
سه همراه دارند روي صندلي هاي سمت راست سالن 
و پدر و مادر آرمان در نقط��ه مقابل آنها روي صندلي 
مي  نشينند. از سوي ديگر آرمان هم كه لباس زمستاني 
تيره پوش��يده با مأمور بدرقه وارد سالن مي شود و در 
كنار پدر و مادرش روي صندلي مي نشيند. هواي سالن 
سنگيني خاصي دارد به طوري كه انگار نفس كشيدن 
در آن دشوار است، اما قاضي محمد شهرياري كه سابقه 
طوالني در رضايت گيري در پرونده هاي مختلف دارد با 

نام خدا جلسه را آغاز مي كند. 
وي ابتدا از خان��واده غزاله مي خواهد براي رضاي خدا 
آرمان را ببخش��ند و مي گويد كه بر اساس گفته هاي 
رئيس زندان كه در جلسه حضور دارد و پرونده آرمان 
در مدتي كه در زندان حبس بوده هيچ خطايي مرتكب 
نشده و هميشه هم از خطاي بزرگي كه مرتكب شده 

اظهار پشيماني كرده است. 
قاضي شهرياري همچنين از طرف خانواده متهم اعالم 
كرد كه آنها حاضر هس��تند براي آرام��ش روح غزاله 
مؤسسه خيريه آموزشي تأسيس كنند. وي در ادامه 
از شيريني گذش��ت و تلخي انتقام صحبت كرد و به 
پرونده هاي تلخي اشاره كرده كه با ميانجيگري تيم 
صلح و سازش و ريش سفيدان به رضايت ختم شد و 
گفت آن خانواده ها كه ابتدا اصرار زيادي براي قصاص 
داشتند االن از اينكه جاني به يك متهم داده اند خيلي 

راضي هستند و احساس آرامش مي كنند. 
   معماي جسد 

تالش هاي يك ساعته سرپرس��ت دادسراي جنايي 
نتيجه اي نداش��ت و خانواده غزاله همچن��ان اصرار 
داشتند كه اگر آرمان اطالعاتي از جسد دخترشان به 
آنها مي دادند او را مي بخشيدند. دراين لحظه قاضي 
شهرياري رو به آرمان كرد و گفت اين آخرين مهلت 
است كه خانواده غزاله به شما داده اند واقعاً اگر از محل 
دفن جسد اطالعي داريد به آنها بگو. با طرح اين سوال 
چشم آنها همه به آرمان خيره ش��د، اما آرمان دوباره 
همان گفته هاي قبلي اش را تكرار ك��رد و گفت: من 
جسد را در سطل زباله انداختم و اگر مي دانم كه جسد 
كليد زندگي من است و اگر اطالعي داشتم حتما به 

آنها مي گفتم. 
پس از اين پدر و مادر آرمان با گريه و التماس از پدر و 
مادر غزاله خواستند پسرشان را ببخشند، اما اصرار هاي 
آنها هم فايده اي نداشت. حاال نوبت به آرمان شد كه 
آخرين گفته هاي خود را قبل از مرگ به خانواده غزاله 
بگويد . او با اظهار پش��يماني از حادثه مرگباري كه او 
رقم زده بود از اولياي دم در خواس��ت بخشش كرد و 

به پاي آنها افتاد و گفت جوان اس��ت و زندگي اش را 
به او ببخشند. 

همه حرف هاي خود را زدند و التماس ها  هم پايان يافت 
اما اولياي دم از قبل تصميم قطعي خود را براي اجراي 
حكم گرفته بودند و جواب نه آنها مثل آب سردي بود 
كه روي همه ريخته شد، اما قاضي شهرياري باز هم 
فرصت چند دقيقه اي به اولي��اي دم داد تا در خلوت 
خويش و بدون حض��ور اعضاي تيم صلح و س��ازش 
آخرين تصميم خود را بگيرند و اعالم كنند. نفس ها 
همه در سينه حبس شده بود و همه منتظر شنيدن 
صحبت هاي پدر غزاله بودند كه وي اعالم كرد تصميم 

به اجراي حكم دارند. 
  سكوت مرگبار 

جلسه صلح و سازش بدون هيچ نتيجه اي پايان يافت 
و آرمان كه به نظر مي رسيد سرما تمام بدنش را گرفته 
است به طرف اتاق اجراي حكم بدرقه شد. در اين لحظه 
خادمان امام رئوف كه پرچم متبرك به بارگاه ملكوتي 
امام هشتم را در دست داشتند آخرين تالش خود را 

براي جلب رضايت به كار بردند اما نتيجه اي نداد. 
سكوت مرگباري فضاي زندان را آكنده كرده بود و آرمان 

با گام هاي سرد و بي روحش 
به س��وي ابديت مي رفت كه 
دوباره به پاي پدر و مادرغزاله 
افتاد و از آنها خواس��ت او را 
ببخشند. او با اولياي دم تنها 
مانده ب��ود و ديگ��ر از پدر و 
مادرش خبري نبود كه وارد اتاق اجراي حكم شد. همه 
بيرون از اتاق بودند به غير اعضاي اجراي حكم و پدر 

غزاله و نماينده او كه از بستگان نزديكش بود. 
  دوست دارم برادرم را ببينم 

آرمان با پاي لرزان روي جاي��گاه رفت و در كنار قاتل 
ديگري ) مأمور سد معبر ش��هرداري كه اواخر مرداد 
س��ال 93 مردي به نام علي چراغ��ي را هنگام خريد 
ضايعات در شرق تهران به قتل رسانده بود ( ايستاد و 
طناب دار به گردنش آويخته شد. لحظه ها به سختي 
مي گذشت و سنگيني هوا در آن اتاق احساس مي شد 
و سينه ها تنگ شده بود. آرمان كه مي دانست در پايان 
راه قرار دارد و ديگر از بازگش��ت به س��لولش خبري 
نيس��ت براي آخرين بار از پدر غزاله خواست كه به او 
فرصت يك هفته اي ديگر بدهد. او گفت كه دلش براي 
برادرش آرتين تنگ شده است و دوست دارد او را ببيند 

و بعد قصاص شود. 
   پايان عشق آرمان و غزاله 

آخرين گفته هاي او هم فايده اي نداشت چون پدر غزاله 
تصميم خود را گرفته بود و گفت دو سال قبل به شما 
يك ماه فرصت دادم كه قرار ب��ود يك ماه يك روز هم 
نشود، اما اين فرصت يك  ماهه دوسال طول كشيد و االن 
ديگر فرصتي نمي دهم. ثانيه ها   به تندي مي گذشت و 

دقيقه ثانيه وار حركت مي كرد. 
همه پشت درهاي بسته منتظر بودند كه معجزه اي رخ 
دهد، اما ناگهان اهرم چوبه دار كشيده شد و آرمان ميان 
آسمان و زمين قرار گرفت و اينگونه پرونده جنجالي و 

عشقي آرمان و غزاله به پايان رسيد.
 

  گفت وگوی تلفني خبرنگار ما با پدر غزاله پس 
از اجراي حكم 

كوله باري از دوشمان برداشته شد 
آقاي شكوري ش�ما حكم قصاص آرمان را 

اجرا كرديد االن چه احساسي داريد  ؟ 
من و همسرم پس از اجراي حكم احساس سبكي داريم 
و واقعاً از رفت و آمد و بالتكليفي كه گرفتار آن شده بوديم 
راحت شديم. ما هر روز در راه دادسرا و دادگاه بوديم به 
طوري كه خسته شده بوديم. ما در اين چند سال خيلي 
زجر كشيديم و اذيت شديم و االن كه به حق مان رسيديم 

احساس مي كنيم كه سبك شده ايم. پس از اجراي حكم 
واقعاً انگار يك كوله  باري از دوشمان برداشته شد. 

با توجه به اينكه حك�م آرمان چند باري به 
تعويق افتاده بود ، فكرمي كرديد كه حكم 

اجرا شود ؟ 
بله، ما مي دانس��تيم كه حكم اجرا مي شود چون حق 
قانوني ما بود. در آخرين جلسه اي كه هم چند روز قبل 
با دادستان داشتيم متوجه ش��ديم كه حكم به زودي 
اجرا مي ش��ود. هر چند كه همه تالش زيادي داشتند 
ما رضايت بدهيم و همين موضوع باعث شده بود اجراي 
حكم چند باري به عقب بيفتد اما در نهايت مي دانستيم 

كه براساس قانون ما به حق مان مي رسيم. 
آقاي شكوري چه زمانی به شما اعام كردند 

كه قرار است حكم آرمان اجرا شود ؟ 
فكر مي كنم از روز شنبه يا يك ش��نبه كه آرمان را به 
قرنطينه بردند به ما هم خبر دادند كه اين هفته حكم 
اجرا مي شود، اما نيمه هاي ش��ب سه  شنبه بود كه به 

صورت قطعي فهميديم كه حكم اجرا مي شود. 
اصاً به رضايت فكر نكرده  بوديد  ؟ 

نه، در اين مدت جلس��ات زيادي براي جلب رضايت 
برگزار ش��د و حتي قب��ل از اجراي حك��م هم قاضي 
ش��هرياري تالش زيادي كرد ما آرمان را ببخشيم، اما 
من نماينده دخترم بود و دخترم از من خواسته بود كه 

حكم را اجرا كنم. 
يعني فكر مي كني غزاله هم خواهان اجراي 

حكم بود ؟ 
بله، حتما او هم خواهان قصاص بود. 

غزاله به خواب شما آمده بود و خواسته بود 
قصاص كنيد ؟ 

نه، اصاًل موضوع خواب نب��ود و غزاله هم به خواب من 
نيامده بود. اين حق من و همسرم بود و ما هم تصميم 

گرفته بوديم حقمان را بگيريم. 
آخرين تقاضاي آرمان پ�اي چوبه دار چه 

بود ؟ 
او هم مثل همه زنداني هاي ديگر درخواست بخشش 
داشت. گفت ببخش��يد و اين تقاضا را همه زنداني ها 
در آخرين لحظه مي كنند، ام��ا آنها زماني كه مرتكب 
جرم مي شوند خبر ندارند كه روزي همين موضوع سر 

خودشان مي آيد. 
پس از اجراي حكم اطرافيان چه واكنشي 

داشتند ؟ 
هر كس��ي كه تلفني يا حضوري با م��ن در تماس بود  
احساس همدردي كرد  و گفت  كه حق با شما بوده و به 

حقتان رسيديد.

 پايان  تراژدی »آرمان - غزاله«

ــند كمپانى وكارت ماشين خودرو وانت  برگ سبزوس
تويوتا هايلوكس مدل 1992به رنگ سفيد روغنى به 
ــماره شاسى0010053  شماره موتور0340813وش
وشماره پالك 539ب61 ايران 59 بنام حسين عطارى 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
 گلستان

فراخوان آگهى ارزيابى كيفى (00-58)

ــوارى سمند تيپ:ال ايكس   برگ سبز خودروى س
ــماره  مدل :1383 رنگ :نقره اى – متاليك  به ش
ــى :  ــماره شاس ــه ش ــور:12483080174 ب موت
83842099شماره انتظامى 35 ايران458 ص42 

معقود شده و از درحه اعتبار ساقط است.

ــناد خودرو  ــند كمپانى و تسلسل اس ــبز و س برگ س
پيكان وانت به شماره انتظامى15 ايران 141 ل 53 و 
به شماره موتور 1149000142 و به شماره انتظامى 
ــده و از  NAAA46AAoRC183105 مفقود ش

درجه اعتبار ساقط است .
تبريز

ــناد خودرو سوارى  برگ سبز و سند كمپانى و تسلسل اس
سمند به رنگ سفيد به شماره انتظامى 15 ايران 971ط63 
ــماره شاسى  ــماره موتور 13987002141 و به ش و به ش
ــده و از درجه  ــود ش NAACB1FF29F303064 مفق

اعتبار ساقط است. 
 تبريز

ــهر كرمان به متراژ تقريبى 7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه  ( تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى ش
(  CPS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CGS اندازى ايستگاه

ــتان كرمان در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه (تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى شهر كرمان به متراژ تقريبى  شركت گاز اس
7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه اندازى ايستگاه CGS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CPS  ) به  شماره  20000931640000113 
ــناد استعالم ارزيابى كيفى  تا ارسال دعوتنامه  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اس
جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/09/06 

مى باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى:1400/09/14
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى: 1400/09/28 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شركت گاز استان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه اديب با چهار راه  شعبانيه شماره تماس: 31326000-034 شماره فكس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

2000093164000113كد فراخوان1400/09/06تاريخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا(روز)

6/275/000/000مبلغ تضمين(ريال)1400/09/07تاريخ چاپ نوبت دوميكتعداد مرحله

روابط عمومى شركت گاز استان كرمان
شناسه اگهى: 1228541

  شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان كرمان

    (سهامى خاص)

فراخوان آگهى ارزيابى كيفى (00-58)

ــوارى سمند تيپ:ال ايكس   برگ سبز خودروى س
ــماره  مدل :1383 رنگ :نقره اى – متاليك  به ش
ــى :  ــماره شاس ــه ش ــور:12483080174 ب موت
83842099شماره انتظامى 35 ايران458 ص42 

معقود شده و از درحه اعتبار ساقط است.

ــناد خودرو  ــند كمپانى و تسلسل اس ــبز و س برگ س
پيكان وانت به شماره انتظامى15 ايران 141 ل 53 و 
به شماره موتور 1149000142 و به شماره انتظامى 
ــده و از  NAAA46AAoRC183105 مفقود ش

درجه اعتبار ساقط است .
تبريز

ــناد خودرو سوارى  برگ سبز و سند كمپانى و تسلسل اس
سمند به رنگ سفيد به شماره انتظامى 15 ايران 971ط63 
ــماره شاسى  ــماره موتور 13987002141 و به ش و به ش
ــده و از درجه  ــود ش NAACB1FF29F303064 مفق

اعتبار ساقط است. 
 تبريز

ــهر كرمان به متراژ تقريبى 7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه  ( تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى ش
(  CPS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CGS اندازى ايستگاه

ــتان كرمان در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه (تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى شهر كرمان به متراژ تقريبى  شركت گاز اس
7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه اندازى ايستگاه CGS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CPS  ) به  شماره  20000931640000113 
ــناد استعالم ارزيابى كيفى  تا ارسال دعوتنامه  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اس
جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/09/06 

مى باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى:1400/09/14
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى: 1400/09/28 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شركت گاز استان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه اديب با چهار راه  شعبانيه شماره تماس: 31326000-034 شماره فكس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

2000093164000113كد فراخوان1400/09/06تاريخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا(روز)

6/275/000/000مبلغ تضمين(ريال)1400/09/07تاريخ چاپ نوبت دوميكتعداد مرحله

روابط عمومى شركت گاز استان كرمان
شناسه اگهى: 1228541

  شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان كرمان

    (سهامى خاص)

فراخوان آگهى ارزيابى كيفى (00-58)

ــوارى سمند تيپ:ال ايكس   برگ سبز خودروى س
ــماره  مدل :1383 رنگ :نقره اى – متاليك  به ش
ــى :  ــماره شاس ــه ش ــور:12483080174 ب موت
83842099شماره انتظامى 35 ايران458 ص42 

معقود شده و از درحه اعتبار ساقط است.

ــناد خودرو  ــند كمپانى و تسلسل اس ــبز و س برگ س
پيكان وانت به شماره انتظامى15 ايران 141 ل 53 و 
به شماره موتور 1149000142 و به شماره انتظامى 
ــده و از  NAAA46AAoRC183105 مفقود ش

درجه اعتبار ساقط است .
تبريز

ــناد خودرو سوارى  برگ سبز و سند كمپانى و تسلسل اس
سمند به رنگ سفيد به شماره انتظامى 15 ايران 971ط63 
ــماره شاسى  ــماره موتور 13987002141 و به ش و به ش
ــده و از درجه  ــود ش NAACB1FF29F303064 مفق

اعتبار ساقط است. 
 تبريز

ــهر كرمان به متراژ تقريبى 7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه  ( تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى ش
(  CPS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CGS اندازى ايستگاه

ــتان كرمان در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه (تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى شهر كرمان به متراژ تقريبى  شركت گاز اس
7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه اندازى ايستگاه CGS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CPS  ) به  شماره  20000931640000113 
ــناد استعالم ارزيابى كيفى  تا ارسال دعوتنامه  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اس
جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/09/06 

مى باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى:1400/09/14
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى: 1400/09/28 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شركت گاز استان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه اديب با چهار راه  شعبانيه شماره تماس: 31326000-034 شماره فكس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

2000093164000113كد فراخوان1400/09/06تاريخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا(روز)
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  شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان كرمان

    (سهامى خاص)

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458
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قاتل علي  چراغي هم قصاص شد 
روز گذش�ته همزمان با قصاص آرمان، مأمور سد معبر شهرداري كه هفت س�ال قبل راننده وانت 
دوره گردي به نام علي چراغي را در درگيري به قتل رسانده بود   در زندان رجايي  شهر كرج قصاص شد. 
اواخر مرداد سال 93 بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ 
مشكوك مرد 41 ساله اي به نام علي چراغي در يكي از بيمارس��تان ها با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��دند. بررس��ي هاي تيم جنايي نش��ان داد مقتول كه راننده وانت 
دوره گردي بوده 1۶  مرداد سوار بر وانت همراه پسر خردسالش براي خريد ضايعات به ميدان 19۶ غربي 
تهرانپارس مي رود كه در درگيري با چهار مأمور سد معبر شهرداري از ناحيه سر به شدت زخمي و براي 
درمان به بيمارستان منتقل مي شود. مأموران پليس در ادامه متهمان را دستگير كردند كه در بازجويي ها 
يكي از آنها به درگيري با مقتول اعتراف كرد. متهم پس از تكميل پرونده اش در دادگاه به قصاص محكوم 
شد. پس از تأييد حكم قصاص هيئت صلح و س��ازش تالش زيادي براي جلب رضايت از اولياي دم انجام 

دادند، اما سرانجام صبح ديروز قاتل در زندان رجايي شهر قصاص شد.

نشت گاز خانه را منفجر كرد6 شرور عبدل آباد گرفتار پليس شدند مرگ كارگر مترو در تصادف قطار
رئي�س پليس امني�ت پايتخ�ت از دس�تگيري ش�ش نف�ر از اوب�اش محل�ه عبدل آباد خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ پيام كاوياني توضيح داد: اوايل آبان ماه به مأموران پليس خبر رسيد كه شش نفر 
از اوباش سابقه دار در محله عبدل آباد مشغول عربده كشي و قدرت نمايي با سالح سرد هستند. وي ادامه داد: 
همزمان با حضور پليس مشخص شد كه متهمان از محل متواري شده اند كه تحقيقات براي بازداشت آنها به 
جريان افتاد. سرهنگ كاوياني ادامه داد: در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه متهمان در جريان يك اختالف 
قديمي با يكي از اهالي محل دست به عربده كشي زده بودند كه مخفيگاه آنها حوالي بزرگراه جالل آل احمد 
شناسايي شد و دو روز قبل هر شش متهم بازداشت شدند.  رئيس پليس امنيت با بيان اينكه هر شش متهم داراي 
سوابق متعددي از جمله درگيري و عربده كشي هستند گفت: متهمان با تشكيل پرونده راهي دادسرا شدند. 

 

 به گزارش جوان، ساعت 21:45 شامگاه سه ش��نبه آتش نشانان دو ايس��تگاه از حادثه آتش سوزي در 
س��اختمان مس��كوني در خيابان س��ازمان برنامه جنوبي در بلوار فردوس غرب با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه آتش سوزي در يكي از واحدهاي مسكوني طبقه سوم مجتمع پنج 

طبقه 40 واحدي اتفاق افتاده است. 
بررسي هاي بيش��تر نش��ان داد كه حادثه به دليل نش��ت گاز و به دنبال آن انفجار مهيب اتفاق افتاده است. 
آتش نشانان همزمان با ايمن كردن محل متوجه شدند كه چند نفر از ساكنان ميان دود و آتش گرفتار شده اند.  
ابراهيم نادرپور افسر منطقه يك آتش نشاني گفت: آتش نشانان همزمان با نجات افراد گرفتار شده كه دو زن، 

يك مرد و يك نوزاد بودند موفق شدند آتش را مهار كنند. 

يكي از كارگران متروي تهران در تصادف با قطار جانش را از دست داد. 
مجيد رستمي، قائم مقام عمليات شركت بهره برداري مترو تهران توضيح 
داد: ساعت ۶:3۷ روز سه شنبه مشكلي در يكي از تجهيزات ريلي ايستگاه 
ارم سبز در خط چهار ايجاد شد كه مربوط به تعويض خط قطارها مي شد 
براي همين تيم نگهداري و تعميرات راهي تونل مورد نظر شدند. وي ادامه 
داد: هنگامي كه تيم تعميرات در حال كار ب��ود يكي از كارگران از گروه 
تعميرات جدا شده و در مسير تردد قطار خروجي ايستگاه قرار گرفت و 

جانش را از دست داد. 


