
موسوي چلك به »اعتماد« گفت: آگاهي درست و به موقع بايد به كودكان داده شود

 دستگيري عامل تعرض 
به بانوان اصفهاني

توضيح پليس درباره 
 تيراندازي مرگبار 
در ميدان المپيك

جانش��ين فرماندهي انتظامي اس��تان 
اصفهان گفت: يك بيمار رواني كه صبح 
ديروز به چند نفر از بانوان تعرض كرده و متواري ش��ده 
بود ظرف كمتر از يك ساعت توسط ماموران شناسايي 
و دستگير شد. سرهنگ حسين حسين زاده در اين رابطه 
اظهار كرد: ساعت 10 و 30 دقيقه صبح امروز )دوشنبه( 
شخصي كه از ناهنجاري هاي رفتاري و بيماري رواني 
رنج مي برد و به تازگي نيز تحت درمان قرار داش��ت در 
حوزه كالنتري 18 نس��بت به يكي از بان��وان در حال 
تردد متعرض شده و متواري مي شود و متعاقبا همين 
ش��خص در خيابان فارابي حركت قبل��ي خود را تكرار 
كرده و نسبت به دو نفر ديگر تعرض مي كند. وي افزود: 
از ساعت 10و 30 تا 11 و 20 دقيقه صبح امروز )ديروز( 
تحركات بيمارگونه اين شخص ادامه داشت كه به محض 
اعالم نخس��تين اتفاق رخ داده بالفاصله تيم ويژه اي از 
فرماندهي انتظامي شهرس��تان اصفهان رسيدگي به 
موضوع را در دس��تور كار خود ق��رار داده و ظرف كمتر 
از يك س��اعت فرد مذكور به نام »ح-ج- م« 35 ساله، 
دچار ناهنجاري رفتاري را شناسايي و با وجود تعادل در 
گفتار و رفتار بدون هيچ گونه ضايعه خاصي دستگير شد. 
جانشين فرماندهي انتظامي استان اصفهان با بيان اينكه 
در حال حاضر فرد مذكور در يكي از مراكز رسيدگي به 
بيماران رواني نگهداري مي شود، گفت: پليس اصفهان از 
همكاري شهروندان كه به نيروي انتظامي در دستگيري 

سريع متهم مساعدت داشتند، سپاسگزاري مي كند. 

هنگام تعقيب و گريز پليس درحوالي 
ميدان المپيك تهران و براثر تيراندازي 
پليس يك زن كش��ته و يك مرد جوان مجروح شد. 
سردار حسين س��اجدي  نيا، فرمانده نيروي انتظامي 
تهران بزرگ درباره جزييات اين حادثه گفت: »حوالي 
س��اعت 4:30 بامداد امروز )دوش��نبه(، گزارشي از 
وقوع يك فقره زورگيري و س��رقت به عنف به مركز 
فوريت هاي پليس��ي 110 اعالم ش��د ك��ه بالفاصله 
ماموران م��ا در محل حاضر ش��دند. دقايقي پس از 
تعقيب و گريز، ماموران مجبور به ش��ليك چند تير 
هوايي ش��دند، اما مجرمان باز هم به دس��تور ايست 
پليس توجهي نمي كنند كه در ادامه ماموران با رعايت 
قانون به كارگيري اس��لحه، مجبور ب��ه تيراندازي به 
سمت اين سارقان مي شوند كه در اين ميان سارق زن 
كشته، يك نفر مجروح شد و يكي از آنها نيز فرار كرد.« 

  معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران 
بزرگ از دس�تگيري مردي كه در جريان يك نزاع 
خانوادگي اقدام به قتل برادرزنش كرده و جسدش 

را در جاجرود رها كرده بود، خبر داد. تسنيم
 سقوط يك دس�تگاه اتوبوس به داخل دره اي در 
منطقه »كشمير تحت كنترل هند « جان دست كم 

۱۶ تن را گرفت. فارس
 سازمان پزش�كي قانوني اعالم كرد: در ۱5 سال 
گذش�ته بيش از ۱8 هزار تن به دليل غرق شدگي 
كشته ش�دند كه در اين بين درسال 94با 879تن 
فوتي شاهد كمترين فوتي ها به دليل غرق شدگي 

بوديم. ايرنا
  بارندگي ش�ديد و سيل در ايالت آسام در شمال 
شرق هند باعث كشته ش�دن ۶0 نفر شد و زندگي 
يك ميليون و700 هزار نف�ر را نيز تحت تاثير قرار 

داد. ايرنا

خأل قانوني براي مجازات كودك آزاران نداريم
مشاور معاون حقوقي قوه قضاييه با اشاره به موفقيت دستگاه قضا در برخورد با عامالن كودك آزاري گفت: در پرونده آتنا اصالني مجازات قانوني الزم اعمال خواهد شد. علي كاظمي گفت: »در قانون مجازات اسالمي مقررات 

مفصلي در خصوص جرايمي كه تحت عنوان آزار هاي جنسي شناخته مي شود در نظر گرفته شده كه اين موارد با توجه به دستورات اسالم در چارچوب مجازات هاي حدي آورده شده است؛ در پرونده هايي مثل قتل آتنا 
اصالني اگر قضات بر اساس بينه شرعي به اقناع وجداني برسند كه تجاوز ارتكاب يافته است، مجازات هاي بسيار سنگيني براي مرتكب در نظر گرفته شده است و اينگونه نيست كه مجازات متناسب وجود نداشته باشد.

گزارشپليسسرخط خبرها
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كسي كه از 
كودك آزاري 
خبر دارد بايد 

اطالع دهد وگرنه 
مجرم است 

متاس�فانه مرك�ز امكان 
اين را ندارد ك�ه خانه به 
خانه ب�راي پيگيري اين 
موضوع�ات عم�ل كند؛ 
اين وظيفه رسانه هاست 
كه آگاهي رساني را انجام 
دهن�د. در ح�ال حاضر 
موقعيت�ي فراهم ش�ده 
كه اگر كس�ي در جريان 
ك�ودك آزاري باش�د اما 
گزارش ندهد خودش هم 
مجرم محسوب مي شود. 

هنوز يك هفته از ماجراي 
تعرض و قتل آتنا اصالني 
دختر هفت س��اله اي كه صب��ح روز 29 
ارديبهش��ت ماه در پارس آباد مفقود شد 
و 20 روز بعد پيكر بي جانش را پيدا شد، 
نمي گذرد كه روز گذشته خبر تعرض به 
كودكي  در محله دروازه غار منتش��ر شد. 
رييس اورژانس اجتماعي كشور، حسين 
اسدبيگي به ايلنااعالم كرد دختري هفت 
ساله در دروازه غار به وسيله پدربزرگش 
مورد كودك آزاري قرار گرفت. ناپدري او 
معتاد به مواد مخ��در بود و مادرش نيز از 

ماجراي اين تجاوزها خبر نداشت. 
اي��ن در حالي اس��ت كه چن��دي پيش 
رييس اورژانس اجتماعي كش��ور درباره 
آمار كودك آزاري ك��ه به اين مركز اعالم 
شده گفت: سال گذشته 10 هزار و 101 
مورد ك��ودك آزاري به واحدهاي س��يار 
اورژانس اجتماعي، دو هزار و 765 مورد 

كودك آزاري به مراكز مداخله در بحران 
)مراكز حضوري( اورژانس اجتماعي و 13 
هزار و 726 ك��ودك آزاري به خط تلفني 
123 اورژانس اجتماعي اطالع داده شد.

 وي افزود: از دو هزار و 765 مورد گزارش 
ش��ده كودك آزاري به مراك��ز حضوري 
اورژان��س اجتماعي، 80 ك��ودك مورد 
سوءاس��تفاده جنس��ي و 24 كودك هم 
مورد سوءاس��تفاده جنس��ي و هم مورد 
ضرب و ش��تم قرار گرفته اند و تعداد پسر 
و دختر مورد سوءاستفاده جنسي، برابر 
بوده به آن معنا كه پسران نيز در معرض 
تهديد سوءاستفاده جنس��ي قرار دارند. 
رييس اورژانس اجتماعي كش��ور تاكيد 
كرد: چهاردرصد از دو هزار و 765 مورد 
گزارش ش��ده ك��ودك آزاري ب��ه مراكز 
حضوري اورژانس اجتماع��ي مورد آزار 
جنس��ي و جس��مي قرار گرفته بودند و 
800 نف��ر از آنان نيز مورد آزار كتك قرار 

گرفته بودند. 
اس��دبيگي اف��زود: 11/2 درص��د موارد 

اورژانس آس��يب هاي اجتماعي گزارش 
شده به مراكز س��يار اورژانس اجتماعي 
و هش��ت درصد موارد گزارش ش��ده به 
خط تلفني 123 را م��وارد كودك آزاري 

تشكيل مي دهند.
 2/3 درص��د م��وارد گ��زارش ش��ده 
كودك آزاري به خ��ط تلفن 123 مربوط 
به كودك آزاري هاي جنس��ي بوده است. 
همچني��ن مع��اون اجتماعي س��ازمان 
بهزيستي اس��تان تهران نيز در گفت وگو 
با ايرنا گفت: بيشترين تماس هاي مردم 
اس��تان تهران با اورژان��س اجتماعي در 

مورد كودك آزاري است. 

تابو يا حرمت نبايد مانع گزارش 
كودك آزاري باشد

موسوي چلك، رييس انجمن مددكاران 
اجتماعي ايران ني��ز درباره كودك آزاري 
در گفت وگ��و ب��ا ايرن��ا گف��ت: موضوع 
كودك آزاري جهاني است و فقط مربوط به 
ايران نمي شود. بالطبع كشور ما هم از اين 

موضوع مستثني نيس��ت. كودك آزاري 
اشكال مختلف جنسي و روحي دارد و در 
پي آن شامل آزارهاي اقتصادي و سياسي 
هم مي شود. آنچه بيشتر از بقيه گزارش 
مي ش��ود كودك آزاري جس��مي است. 
كودك را با كمربند و شالق كتك مي زنند. 
اينها بيش��تر به چش��م نمي آيد و كسي 
پيگير آن نيست. ما اصال حتي نمي دانيم 
كه بعضي از رفتارهاي ما از مصاديق آزار 
جنسي در كودكان مي شود. كودك آزاري 
در ايران هميش��ه وجود داشته و معموال 
پنهان مي شود. حتي خيلي از خانواده ها 
و بچه ها مي دانند و نمي گويند آن هم به 
دليل ترسي كه وجود دارد و آموزشي كه 
بايد مي داديم و نداديم. ما بايد نوجواناني 
كه در دوره بلوغ جنسي هستند را طوري 
تربيت كنيم كه در جواني و بزرگس��الي 
داراي سالمت جنسي باشند. اين مستلزم 
اين است كه آگاهي درست وبه موقع داده 
شود آن هم توسط والدين و نهادهايي كه 
كودكان با آن در ارتباط هس��تند. بايد به 
بچه ها بگويي��م كه چه كس��ي مي تواند 
اعضاي تناس��لي ش��ان را ببيند يا حتي 
دست بزند. بچه ها در مقابل چنين اتفاقي 
چه واكنشي بايد نشان بدهند. خانواده ها 
چطور بايد اين اطالعات را دريافت كنند 

و واكنش هاي درست چيست. 

رسانه ها آگاهي بخشي كنند
در جامعه ما چي��زي كه نامش را حرمت 
يا تابو مي گذاري��م هيچ وقت اجازه نداده 
ك��ه درباره اين مس��ائل صحب��ت كنيم. 
مهم ترين راه��ي كه بتواني��م در اين راه 
گام��ي ب��ه جلو برداري��م اين اس��ت كه 
آگاهي هاي الزم درباره س��المت جنسي 
را به آنها بدهيم. كودك آزاري اگر ناش��ي 
از مسامحه باش��د، تعمدي در آن وجود 
نداشته باشد اما به هر حال كودك آزاري 
اس��ت. از س��ال 78 حدود 18 سال قبل 
اورژانس اجتماعي تاس��يس شد؛ نهادي 
كه در حال حاضر ش��ناخته ش��ده است. 
هدفش اي��ن بود ك��ه بچه هاي��ي كه در 
معرض آزار هس��تند يا آزار ديده اند بايد 
از اين منبع اجتماعي استفاده كنند. چه 
تلفني چه حض��وري از آنها حمايت كند. 
متاسفانه مركز امكان اين را ندارد كه خانه 
به خانه براي پيگيري اين موضوعات عمل 
كند؛ اين وظيفه رسانه هاست كه آگاهي 
رس��اني را انجام دهند. در ح��ال حاضر 

موقعيتي فراهم ش��ده كه اگر كس��ي در 
جريان ك��ودك آزاري باش��د اما گزارش 
نده��د خ��ودش ه��م مجرم محس��وب 

مي شود. 

اعالم جزييات قتل آتنا از زبان پليس 
فرمانده انتظامي استان اردبيل، جزييات 
دستگيري قاتل س��ابقه داري كه »آتنا« 
دختربچه 7 س��اله پارس آبادي را به قتل 
رسانده بود، تش��ريح كرد. سردار حسين 
عبدي گف��ت: به دنبال اع��الم مفقودي 
دختر بچه 7 ساله ساكن خيابان پزشكان 
شهرستان پارس آباد در 28 خرداد سال 
جاري، پرونده اي پيرام��ون اين موضوع 
در اداره مب��ارزه با جراي��م جنايي پليس 
آگاهي تشكيل و تيمي مجرب مسووليت 
رسيدگي به پرونده و كشف واقعيت را بر 

عهده گرفت. 
وي با اش��اره به اينكه در تحقيقات اوليه 
مشخص شد اين دختر بچه در روز حادثه 
به هنگام بازي در حوالي محل كار پدرش 
مفقود ش��ده اس��ت، افزود: ب��ا بازبيني 
فيلم هاي ضبط ش��ده از محل مفقودي و 
انجام بررس��ي هاي تخصصي و تحقيقات 
جامع ميداني فردي كه در شغل رنگرزي 
فعاليت داشته و همسايه شغلي پدر آتنا 
بود ب��ه عنوان مظنون دس��تگير و جهت 
بازجويي به پليس آگاهي انتقال داده شد. 

متهم به قتل يك زن اعتراف كرد
فرمانده انتظامي اس��تان اردبيل تصريح 
ك��رد: در ادامه تحقيقات برادر و همس��ر 
مظن��ون ب��ا حض��ور در پلي��س آگاهي 
اطالعات��ي را در خص��وص فعاليت هاي 
مجرمان��ه وي اراي��ه و اذعان داش��تند. 
مظنون به گفته خ��ودش مقاديري مواد 
مخ��در در داخل بش��كه پالس��تيكي در 
پاركين��گ منزل مس��كوني جاس��ازي 
كرده اس��ت كه با اعزام ب��ه محل و انجام 
بازرس��ي هاي الزم كارآگاه��ان پلي��س 
آگاهي با جس��د »آتنا« در داخل بش��كه 
پالس��تيكي مواجه مي ش��وند. س��ردار 
عبدي از اعتراف مظنون دس��تگير شده 
ب��ه قت��ل آتنا خب��ر داد و گف��ت: وي در 
بازجويي هاي پليس��ي به قتل دختربچه 
معصوم پارس آب��ادي و همچنين به قتل 
زني ديگر در س��ال 91 اعت��راف كرد كه 
با صدور قرار از س��وي مقام قضايي روانه 

زندان شد. 

اعتماد

سرباز وظيفه، سه هم 
خدمتي اش را كشت

خبرگزاري صدا و سيما|  يك سرباز وظيفه پادگان 
آمادگاه آبيك عصر ديروز هم خدمتي هاي خود 
را به رگبار بست. بر اثر اين تيراندازي سه سرباز 
جان خ�ود را از دس�ت دادند و ش�ش نفر ديگر 
زخمي و ب�ه بيمارس�تان وليعصر)ع�ج( آبيك 
منتقل شدند. گفته مي شود، سرباز ضارب پس 
از تيران�دازي اقدام به خودزني كرده كه به علت 
وخامت حال ش�ديد، وي به بيمارس�تان شهيد 
رجايي قزوين منتقل شده است. شنيده ها حاكي 
است كه سرباز ضارب به علت آنچه گفته مي شود 
كه با درخواست انتقالي وي موافقت نشده، اقدام 
به تيراندازي كرده است. شهريور سال گذشته 
نيز در كانون اصالح و تربيت ياسوج سربازي در 
آسايشگاه به سمت سه سرباز ديگر شليك كرد 

و سه نفر را كشت. 

1- تزيين ناخن - از شهرهاي كهگيلويه وبويراحمد
2- يك پنجم - طايفه تركمن - مسابقات اتومبيلراني

3- اجاق سربس��ته - مخزن اسرار - س��گ بيمار - درخت 
جنگلي

4- فيلمي با بازي جاني دپ - سياره كوچكتر از زمين
5- ترش��ي آزمايشگاهي - تكيه - ماه پاييزي - ناخن چهار 

پايان
6- ني ميان تهي - شناگر - آتشدان حمام

7- خطاب بي ادبانه - گاو سرخ - هدايتگر و پيشوا
8- طوفان - مايوس

9- مركز استان آذربايجان غربي - خرما - پول ژاپن
10- مرد عقيم - دينداري - باال پوش بلند

11- خطكش مهندسي - الغر - نام تركي - علم
12- استخوان انگشت - مجنون

13- دردمن��د - غم و غصه - ويتامين ج��دول - چهار من 
تبريزي

14- خبر گزاري ايتاليا - جهل - زلف
15- خاسر - سياستمدار

1- سري - وضو
2- حكم و دس��تور - پايگاه اينترنتي - ش��هر رازي - نوعي 

خواهر و برادر
3- دور دهان - قبيله - مردم قرآني - سازمان فضايي آمريكا

4- سارق - سرشوي گياهي - در حال زاري
5- آموزشگاه عالي - التيام

6- پوستين - دانه خوشبو - از توابع گنبد كاووس - رمق آخر
7- هادي - وطن و ميهن - شغل

8- باالي خانه - خشكي - نفس خسته - رنج
9- ايستگاه قطار - فرشته موكل بر آهن - از شهرهاي خراسان

10- از حروف يوناني - نازيدن - نت اول - مظهر الغري
11- بيالن - گروه مجهز

12- تجربه - گذر گاه - از كوه هاي مهم كشور
13- پابرجا و اس��توار - زب��ان مردم كش��ور تايلند - محل 

گذر - نا پيدا
14- غربال - نت پنجم - نگريستن - تظاهر به نيكي

15- محتاج - بد و ناپسنديده

افقی

جد        ول

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

به دليل كودك آزاري است
بيشترين تماس با اورژانس اجتماعي

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي )شماره 1/خ م الف/96(
مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران - منطقه البرز

موضوع مناقصه: اصالح و بهسازي باندوال هاي خاكي، ريم مخازن و اجراي باندوال بتني و اصالح تكيه گاههاي لوله هاي داخل باندوال ۱9 دستگاه مخازن انبار نفت
تاريخ، مهلت، نش�اني محل دريافت و تحويل ارزيابي كيفي اس�ناد مناقصه: دريافت اس�ناد مناقصه ارزيابي كيفي  از تاريخ انتش�ار آگهي نوبت اول تا  سه روز 
بعد از انتش�ار آگه�ي نوبت دوم از آدرس: كرج – باالتر از ميدان طالقاني بعد از س�اختمان دادگس�تري ش�ركت ملي پخش فرآورده ه�اي نفتي ايران منطقه 
    http://monaghese.niopdc.ir الب�رز ، طبق�ه دوم-اتاق دبير كميس�يون مناقصات منطق�ه. و يا ضمن ارس�ال تقاضاي كتبي ب�ا مراجعه ب�ه س�ايتهاي 

و http://iets.mporg.ir   دريافت نمايند.
 آخرين مهلت تحويل فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده به همراه ساير مدارك و مستندات از سوي متقاضيان  پايان وقت اداري روز سه شنبه9۶/5/۱7 
مي باشد. به مدارك و اسناد فاقد مهر و امضاء مخدوش و غير مستند و مداركي كه پس از انقضاي مهلت قيد شده در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تلفن :    325425۱۶-02۶ و 02۶-3۶۶02834
شرايط شركت در مناقصه : 

كليه شركتهاي توانمند داراي:
۱- احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي )حداقل ۶5 امتياز(

2- احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي )HSE( بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي )حداقل ۶0 امتياز(
3- داراي حداقل رتبه 4 ابنيه و 5 تاسيسات و تجهيزات نفت و گاز 

4- ارايه صورت مالي حسابرسي شده سال 94 توسط موسسات يا اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمي ايران 
5-ارائه تصوير كد اقتصادي يا شناسه ملي شركت

۶-ارائه  تصوير اصل يا برابر اصل شده اساسنامه ،آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات شركت  
7- ارائه تصويراصل يا برابر اصل گواهينامه صالحيت معتبر پيمانكاري و نيز گواهينامه صالحيت ايمني از اداره كار ،تعاون و رفاه اجتماعي

8- تائيديه گواهي امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمي
توجه: مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و پس از كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي  از واجدين شرايط به صورت كتبي جهت مراجعه و اخذ 

مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
 ضمناً در صورت تغيير در زمانبندي مراحل مناقصه، مراتب در سايت مربوطه اصالح و درج مي گردد.

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
منطقه البرز

نوبت اول
شماره مجوز: ۱39۶.۱7۶۱

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول :  ۱39۶/4/27

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
منطقه البرز

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم :  ۱39۶/4/3۱

شركت انتقال گاز ايران 
منطقه 9 عمليات انتقال گاز 

شماره مجوز: ۱39۶/۱74۶ نوبت دوم: ۱39۶/4/28نوبت اول: ۱39۶/4/27

نوبت اول

منطق�ه 9 عمليات انتق�ال گاز در نظر دارد: حفاظت و حراس�ت از اماكن و 
تاسيس�ات منطقه 9 در اس�تانهاي مازندران، گلس�تان و گيالن را پس از 
شناسايي به پيمانكاران ذيصالح و واجد ش�رايط واگذار نمايد. داوطلبان 
مي توانند جهت رويت اطالعات كامل به سايت منطقه 9 عمليات انتقال گاز 

( مراجعه نمايند.   9 . irwww. nigc-dist  (
۱- نام و نش�اني دستگاه مناقصه گزار: ش�ركت انتقال گاز ايران )منطقه 9 
عمليات انتقال گاز( ساري- بلوار امير مازندراني روبروي بيمارستان امام 

خميني صندوق پستي شماره: 9۱۱-48۱75 تلفن: 0۱۱33804485 
2- موضوع و محل اجراي پروژه: حفاظت و حراس�ت از اماكن و تاسيسات 

منطقه 9 در استانهاي مازندران، گلستان و گيالن
3- مبلغ تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع كار:      2400000000 )دو ميليارد 
و چهارصد ميليون( ريال ب�ه صورت نقدي يا يك�ي از تضامين مذكور در 

آيين نامه تضمين در معامالت دولتي. 
4- برآورد تقريبي مناقصه: حدود 53 ميليارد ريال بر اساس بخشنامه هاي 

ابالغي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
5- محل، زمان و مهلت دريافت اس�ناد مناقصه: امور پيمان هاي منطقه 9 

عمليات انتقال گاز از روز يكشنبه 9۶/05/0۱ الي سه شنبه 9۶/05/03 
۶- تحويل پيشنهادات و اسناد مناقصه: تا ساعت ۱5 روز سه شنبه مورخ 

 9۶/05/۱7

7- محل و زمان گشايش پيشنهادات: ساري- بلوار امير مازندراني- روبروي 
بيمارستان امام خميني- سالن كنفرانس ساختمان مركزي منطقه 9 عمليات 
انتقال گاز- تاريخ اوليه گشايش پيشنهادات 9۶/۶/۶ مي باشد ليكن تاريخ 

دقيق آن به مناقصه گران واجد شرايط بصورت مكتوب اعالم خواهد شد.
8- برنامه زماني انجام كار: ۱2 ماه 

9- فرايند مناقصه: يك مرحله اي با ارزيابي كيفي 
۱0- ش�رايط خريد اس�ناد: الف( نامه اعالم آمادگي و معرفي نامه نماينده 
دريافت اس�ناد ب( ارائه گواهينامه صالحيت از وزارت تع�اون، كار و رفاه 

اجتماعي 
تذكر: متقاضيان دريافت اسناد مناقصه عالوه بر مجوز فوق مي بايست در 
ليست تائيد صالحيت شده سازمان حراست ش�ركت انتقال گاز نيز قرار 

داشته باشند. 
ج( ارائه فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال به حساب جام بانك ملت به 
شماره 2905500۱33 به نام منطقه 9 عمليات انتقال گاز. د( ارائه گواهينامه 
موديان مالياتي از اداره دارايي )كد اقتصادي(  ه�( ارائه روزنامه رس�مي و 

آخرين تغييرات شركت 
تذكر: برنده مناقصه مي بايست داراي گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاري 
از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صورتهاي مالي حسابرسي شده بوده و 

قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحويل نمايد. 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

روابط عمومي منطقه 9 عمليات انتقال گاز 

 شماره مناقصه: 88760008

علي مطهري در مطلبي در اينس��تاگرام خود با عنوان 
»لزوم تشويق س��ه جوانمرد« نوشت:  »حادثه ايستگاه 
متروي ش��هر ري كه طي آن يك روحان��ي مصدوم و 
ضارب ش��رور كشته شد سه تشويق را ضروري ساخته 
است، تش��ويق دو جواني كه به كمك روحاني مظلوم 
شتافتند و بي تفاوت نماندند و ديگر پليسي كه به موقع 
عكس العمل نش��ان داد. حتي اگر تير ب��ه پاي ضارب 
عربده ك��ش مي خورد و او زنده مي مان��د حكم او اعدام 
بود زيرا مطابق فقه اسالم كسي كه با سالح گرم يا سرد 
مردم را ارعاب و اخافه كند و رعب و ترس در جامعه ايجاد 
نمايد، محارب شمرده مي ش��ود و حكم او اعدام است. 

مسووالن خوب است اين سه تشويق را انجام دهند. «

واكنش مطهري به حادثه مترو


