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عامل قت��ل در بيابان هاي حس��ن آباد 
تهران پس از يك سال دستگير و مدعي 
ش��د به خاطر طلب يك و نيم ميليون توماني دست به 
قتل زده اس��ت. ۲۲ شهريور س��ال گذشته راننده يك 
دس��تگاه خودروي تريلر در ج��اده قديم قم – منطقه 
حسن آباد، درحين كنترل الستيك هاي خودرو با جسد 
فردي حدودا ۵۰ س��اله در كناره جاده روبه رو مي شود 
كه بالفاصل��ه موضوع را به مركز فوريت هاي پليس��ي 
۱۱۰ اط��الع مي دهد. با حضور ماموران كالنتري ۱۷۶ 
حسن آباد در محل و انجام بررسي هاي اوليه مشخص 
شد كه متوفي بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تيز به 
ناحيه قفسه سينه به قتل رسيده است. سرانجام پس از 
گذشت چند روز از زمان كشف جسد و با مراجعه اعضاي 
يك خانواده به كالنتري شهريار و طرح شكايت با موضوع 
فقدان فردي با مشخصات ظاهري جسد كشف شده در 
منطقه حسن آباد، هويت جسد ناشناس به نام اسماعيل 
۴۵ ساله – تبعه افغانستان شناسايي شد. در تحقيقات از 
اعضاي خانواده مقتول، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه 
مقتول در زمينه پيمانكاري ساختمان فعاليت داشته و 
از چندي پيش به واسطه اعتياد شديدي كه به مصرف 
موادمخدر پيدا كرده دچار مش��كالت شديد مالي در 
زمينه كاري ش��ده به گونه اي كه چندين نفر به عنوان 
طلبكار بارها جهت وصول طلب خود به درب خانه مقتول 
مراجعه و بعضا با وي مشاجره لفظي داشته اند. مقتول 
آخرين بار با يكي از طلبكارانش به نام عبداهلل ۳۶ساله 
تبعه افغانس��تان مش��اهده شده اس��ت. در تحقيقات 
تكميلي محل كار عبداهلل در محدوده يك كارگاه خريد 
و فروِش مصالح س��اختماني در شهرستان شهريار – 
منطقه وحيديه شناس��ايي، با مراجعه ب��ه اين محل و 
انجام تحقيقات ميداني، كارآگاهان اطالع پيدا كردند 
كه عبداهلل همزمان با قتل اس��ماعيل، از كشور خارج و 
به افغانس��تان متواري شده اس��ت. در اوايل مرداد ۹۶، 
كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي اطالع پيدا كردند 
كه عبداهلل پس از گذشت نزديك به يك سال به صورت 
غيرقانوني وارد ايران شده و در حال حاضر در شهرستان 
شهريار تردد دارد. عبداهلل روز گذشته دستگير، به اداره 
دهم ويژه قتل منتقل و در همان تحقيقات اوليه صراحتا 
به ارت��كاب جنايت اعتراف و انگيزه خ��ود از جنايت را 
وص��ول طلب يك ميليون و ۵۰۰ ه��زار توماني خود از 
مقتول عنوان داشت. متهم در اعترافاتش در خصوص 
نحوه ارتكاب جنايت به كارآگاهان گفت: من با مقتول 
كار مي كردم؛ آن زمان نيسان داشتم و جابه جايي هاي 
مصالح س��اختماني مقتول را برايش انجام مي دادم تا 
اينكه ميزان بدهي او زياد ش��د؛ من هميشه به مقتول 
مي گفتم كه پول بدهد، اما او هربار مدعي مي ش��د كه 
پولش را از پيمانكار نگرفته، اما مي دانس��تم كه او پول 
مي گيرد و مواد مصرف مي كند؛ چن��د بار به در منزل 
مقتول رفتم و حتي اعضاي خانواده اش نيز مرا ديدند. 
روز حادثه از طريق تماس تلفني يكي از دوستان متوجه 
شدم كه اسماعيل مبلغ قابل توجهي پول گرفته است؛ 
بالفاصله به سراغش رفتم تا طلب خود را از او بگيرم؛ به 
او گفتم كه پولم را بده، اما او مجددا مدعي شد كه پولي 
ندارد. من كه عصباني ش��ده بودم با او به صورت لفظي 
درگير شدم كه او به من فحاشي كرد. ناگهان مقتول با 
چاقو ضامن دار به سر و كتف من ضربه زد؛ من نيز از زير 
صندلي راننده يك چاقو بيرون كشيده و ]چند ضربه[ 
به قفسه س��ينه او زدم؛ مقتول از خودرو پياده شد و به 
كنار جاده رفت و بي حال شد؛ او را دنبال كردم؛ ناگهان 
برگشت؛ فكر كردم مي خواهد مرا با چاقو بزند؛ او را هل 
دادم؛ مقتول ]روي زمين[ افتاد و من چند ضربه ديگر به 
قفسه سينه او زده و از محل فرار كردم. سرهنگ كارآگاه 
حميد مكرم، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: با توجه به اعتراف 
صريح متهم، قرار بازداشت موقت از سوي مقام قضايي 
صادر و متهم در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
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باوج��ود گذش��ت دو روز از 
سيل اس��تان هاي خراسان 
رض��وي، ش��مالي و گلس��تان هن��وز آمار 
دقيقي از تعداد جانباختگان اعالم نشده و 
همچنان احتمال افزاي��ش تعداد قربانيان 
كه تاكنون ۱۲ نفر اعالم ش��ده اند، مي رود. 
ديروز معاون اول رييس جمهور خواس��تار 
ت��الش حداكثري ب��راي امدادرس��اني به 
سيل زدگان اس��تان هاي خراسان رضوي و 
گلستان ش��د. جهانگيري در تماس تلفني 
با استانداران خراس��ان رضوي و گلستان، 
گزارشي از آخرين ميزان تلفات و خسارات 
وارده و روند امدادرس��اني در مناطق سيل 
زده درياف��ت و ب��ر لزوم رس��يدگي هرچه 
بيشتر و كمك به آسيب زدگان تاكيد كرد. 
معاون اول رييس جمهور همچنين ضمن 
اعالم همدردي با خانواده هاي جانباختگان 
و مصدومين حادثه س��يل از اس��تانداران 
خراسان رضوي و گلستان خواست با بسيج 
هم��ه امكانات اس��تان، رس��يدگي هرچه 
بيش��تر به س��يل زدگان را به طور ويژه در 
دس��تور كار خود قرار دهند و حداكثر توان 

نيرو هاي امدادي را براي يافتن مفقودين و 
جبران خسارات وارد ش��ده به خصوص به 
زيرساخت ها به كار گيرند. سيل در استان 
گلستان ۴ كش��ته برجاي گذاشت. سه نفر 
از اي��ن كش��ته ها خانواده اي بودن��د كه در 
امتداد رودخان��ه زرين گل در حال رفتن به 
روستاي ييالقي ش��يرين آباد بودند. مردي 
كه همراه با خانواده اش در اين حادثه كشته 
شد رييس حراست شوراي شهر خان ببين 
در ۲۰ كيلومتري شرق علي آباد كتول است. 
سيدعلي اكبر حسيني، رييس شوراي شهر 
خان ببين درباره هم��كارش به »اعتماد« 
مي گويد: »همكار من همراه با همسر وپسر ۵ 
ساله اش در راه رفتن به روستاي ييالقي شان 
بودند كه گرفتار سيل شدند. البته در راه دو 
ماش��ين ديگر هم با آنها هم مس��ير بودند. 
مسووالن هالل احمر به آنها تذكر مي دهند. 
آن دو ماش��ين ديگ��ر متوقف مي ش��وند و 
منتظر مي ش��وند تا اوضاع امن شود و بعد 
حركت كنند. اما همكار من و خانواده اش كه 
متوجه خطر نبوده اند به راه شان ادامه دادند. 
البته اينها نمي دانس��تند كه گرفتار سيل 
مي شوند. متاسفانه ساعت يازده شب سيل 
از دامنه كوه به س��مت جاده و ماشين آنها 

حمله مي كند و آنها را با خودش به رودخانه 
مي برد. ما جسد خانمش را پيدا كرده ايم اما 
هنوز جنازه خودش و پس��ربچه ۵ ساله اش 
مفقود اس��ت. تيم ۳۰۰ نفره م��ان در حال 
جست وجو براي پيدا كردن جسد هاي شان 
در روستاي زرين گل اس��ت. يكي از اهالي 
شهرس��تان علي آباد كتول نيز درباره سيل 
در اين ش��هر به »اعتم��اد« مي گويد: »در 
شهر علي آباد باران نباريد و بارش ها بيشتر 
مربوط به مناطق كوهستاني شرقي و غربي 
علي آباد بود. يكي از اين مناطق دهانه غربي 
محمدآباد است و دهانه شرقي هم زرين گل 
نام دارد. خانواده س��ه نفره اي كه در س��يل 
كشته شدند در راه رفتن به روستاي زرين 
گل بودند. چون آخر هفت��ه بود همه براي 
اس��تراحت به ويالهاي ييالقي شان در آن 
منطقه مي روند. مزارع س��ويا و برنجي كه 
در اين منطقه هستند بس��يار زياد آسيب 
ديده اند. ساعت هاي آخر شب آب رودخانه 
زرين گل به خاطر ساعت هاي طوالني بارش 
باران باال آمده بود و به جاده س��رريز شد كه 
متاس��فانه اين خانواده را ه��م با خود برد.« 
مديركل مديريت بحران اس��تان گلستان 
نيز در گفت وگ��و با مهر درباره وضعيت اين 

استان بعد از س��يل گفت: »در حال حاضر 
تمام راه هاي اصلي استان گلستان باز است.« 
صادقعلي مقدم افزود: »تمام راه هاي اصلي و 
بخش عمده اي از راه هاي روستايي گلستان 
باز ش��دند و راه هاي ۱۰ روس��تاي ديگر در 
شهرستان هاي مينودشت، راميان، آزادشهر 
و علي آباد كتول همچنان مسدود است كه 
اداره راهداري در حال تالش براي بازگشايي 
آنهاست.«احمد پروانه، مسوول ستاد بحران 
سيل در الين اس��تان خراسان )شهرستان 
كالت( ني��ز درباره تعداد كشته ش��ده هاي 
حادث��ه س��يل خراس��ان در گفت وگ��و با 
»اعتماد« مي گويد: »بيش��تر مفقودي ها و 
كشته شده هاي اين س��يل از گردشگراني 
هس��تند كه براي س��فر تفريحي به كالت 
ن��ادري آمده بودند. البته م��ا در كانال هاي 
تلگرامي و در سطح شهرستان كالت نادري 
ش��ماره تلفن هايي را براي اعالم مفقودي 
خانواده ها اعالم كرده ايم و حتي گفته ايم اگر 
كسي جسدي از س��يل زده ها را پيدا كرد با 
اين شماره تماس بگيرد اما هنوز كسي با ما 
تماس نگرفته است. سيل اغلب ماشين هايي 
ك��ه غرق ش��ده اند را هم��راه با اجس��اد به 
تركمنستان برده اس��ت. ما هم نمي توانيم 
بدون هماهنگي با هالل احمر تركمنستان 
براي آوردن جس��دها به اين كشور برويم. 
اينجا فاصله ما تا مرز چند كيلومتر بيش��تر 
نيست. البته دولت تركمنستان يك هفته اي 
جس��دها را برمي گرداند. با ه��الل احمر و 
نيروهاي تفحص در حال جست وجو براي 
پيدا كردن ماش��ين ها و كش��ته هاي سيل 
هستيم. در داخل كالت هنوز هيچ جسدي 
پيدا نش��ده اس��ت.« او درباره اينكه چطور 
س��يل گردش��گران را با خود برد نيز گفت: 
»خانواده هايي ك��ه در ارتفاعات بابارمضان 
بوده اند با چش��م هاي خودشان ديده اند كه 
تعدادي ماشين همراه با سرنشين هاي آنها 
را سيل با خودش برده است. نزديك به ۵۰ 
ماشين را س��يل با خودش برده است و ۲۰ 
ماشين را پيدا كرده اند. البته از اين ماشين ها 
فقط الشه ش��ان پيدا شده و اصال شناسايي 
نوع ش��ان ممكن نيس��ت. در جريان سيل 
امروز ۲۱ روس��تا در شهرستان هاي كالت، 
درگز، نيش��ابور، قوچان و مش��هد گرفتار 
سيالب شدند كه اقدامات الزم براي امداد و 
نجات افراد گرفتار در سيل با بسيج امكانات 
و نيروها در حال انجام است. تاكنون ۴۹ نفر 
در شهرستان كالت و ۱۰۰ نفر در شهرستان 
درگز توس��ط نيروهاي امدادي از سيالب 

نجات يافته و اسكان داده شده اند.« 
38نفرمفقودشدند

حم��ر  هالل ا جمعي��ت  س��خنگوي 
خراس��ان رضوي ني��ز در گفت وگ��و با مهر 
گفت: طب��ق آخرين آم��ار ۳8 نف��ر بر اثر 
سيل روز جمعه در خراسان رضوي مفقود 
ش��ده اند. مجتبي محمودي اظه��ار كرد: 
عمليات امدادرس��اني به مناطق سيل زده 
شهرس��تان هاي كالت، نيشابور، سرخس 
و درگز همچنان ادام��ه دارد. طبق آخرين 
آم��ار و اطالع��ات ۳8 نفر همچن��ان بر اثر 
سيل روز جمعه مفقود هستند كه عمليات 
جست وجو براي يافتن آنها ادامه دارد. از اين 
تعداد ۲۵ نفر مربوط به روس��تاهاي كالت، 
۱۲ نفر مربوط به روستاهاي سرخس و يك 
نفر مرب��وط به يكي از روس��تاهاي فريمان 
هستند. محمودي در خصوص آخرين تعداد 
كش��ته هاي س��يل روز جمعه گفت: تعداد 
كشته ها هشت نفر است و هنوز تغييري در 
اين تعداد ايجاد نشده است. رييس سازمان 
مديريت بحران كش��ور نيز درباره آخرين 
وضعيت امدادرس��اني در مناطق سيل زده 
اظه��ار كرد: بناب��ر آمارها 8 نفر در اس��تان 
خراسان رضوي جان خود را از دست دادند 
كه دو نفرشان در دره گز، ۵ نفرشان در كالت 
و يك نفرش��ان در نيشابور فوت شده اند. در 
اس��تان خراسان ش��مالي نيز يك نفر و در 
استان گلستان نيز ۴ نفر جان خود را از دست 
داده اند كه البته دونفرشان مفقود شده اند اما 
شواهد حاكي از آن است كه جان خود را از 
دس��ت داده اند. نجار با بيان اينكه احتمال 
افزايش تعداد مفقودي ه��ا و جانباختگان 
سيل اخير وجود دارد، گفت: تعداد زيادي 
خودرو در مس��ير رودخانه قرار داش��ت كه 
آب  اينه��ا را با خود ب��رده و گمانه زني هاي 
اوليه حاكي از اين اس��ت كه ۱۱۴ خودرو را 
آب برده و دچار خسارت شده اند كه ممكن 
است افرادي در اين خودروها حضور داشته 
باش��ند بنابراين ش��هرونداني كه احتمال 
مي دهند اقوام يا آشنايان شان در اين حادثه 
مفقود شده باشند به عوامل انتظامي مستقر 
در محل مراجعه كرده و مشخصات ش��ان 
را اع��الم كنند. وي درباره خس��ارات وارده 
در اين س��يالب در چهار اس��تان خراسان 
رضوي، خراسان شمالي، گلستان و سمنان 
نيز گفت: تيم هاي ارزياب از بنياد مسكن و 
فرمانداري ها و اس��تانداري  در محل حاضر 
شده و بررس��ي ها را آغاز كرده اند كه نتايج 

بررسي آنان به زودي اعالم خواهد شد. 

اعتماد

مزايده»پورشه«و»بنز«
قاچاقچيانموادمخدر

ايس�نا| تعداديازخودروهايقاچاقچيانمواد
مخدرش�امل»پورش�ه«،»بنز«و»لكسوس«،
ازطريقمزايدهبهفروشگذاش�تهش�د.ستاد
مبارزهباموادمخدراس�تانته�راندرنظردارد
تعداديازخودروهايمصادرهشدهقاچاقچيان
موادمخدرراطيمزايدهايبهفروشبرساند.در
اينمزايده72دستگاهانواعخودرويسنگين،
سواريوموتوس�يكلتبهفروشخواهدرسيد
وايندرحالياس�تكهدرليس�تخودروهاي
مش�مولمزايده،تع�داديخودروه�ايلوكس
،»SLK2۰۰ازجمل�ه»پورش�هپانام�را«،»بن�ز
»لكس�وس«،»لندك�روز«وچندي�نخودروي
چندصدميليونيبهچش�مميخورد.براساس
ماده۱7قانون،وسايلنقليهايكهدراجرايماده
3۰قانونبهنفعدولت)ستاد(ضبطوباتصويب
ستاددراختيارسازمانكاشفقراردادهميشود.
براس�استبصرهاينمادهقانوني،درصورتيكه
بنابهتشخيصباالترينمسوولسازمانكاشف
استانوموافقتدبيرخانهس�تادخودرومزبور
واجدكاراييالزمدرامرمبارزهنباشد،ازطريق
كميسيونفروشباحضورنمايندهسازمانكاشف
وبارعايتمقرراتمربوط�ه،ازطريقمزايدهبه
فروشرسيدهووجوهحاصلهصرفاجهتتجهيزو
تقويتدوايروواحدهايسازمانكاشفوحمايت
ازخانوادهمعززشهداوجانبازانامرمبارزهدرآن

استانهزينهخواهدشد.

۱- از شهرهاي خوزستان - ماشيني
۲- دعاي زير لب - پيشرو و طاليه - ورزشي روي چمن

۳- حرف توفير - بركت برن��ج - موي صورت مردان - خط 
تلفن راه دور

۴- كيل - ضروري
۵- حاجت - قيمت بازاري - خوي و خلق - گوشت آذري

۶- مسافرت جمعي - بسد - شيمي كربن
۷- رمق آخر - پيمان - خانم خانه دار

8- مايوس - پايتخت كوبا
۹- از شهرهاي خراسان - خالص و سره - شهر فراري

۱۰- ذره باردار - عالم طبيعي - پيشه و شغل
۱۱- ش��لوار جين - ح��ق ويژه سياس��ي و اقتصادي - نت 

دوم - فاخته
۱۲- نامدار - باغ افالطون

۱۳- كجرو - ميوه گرمسيري - نام آذري - محل ورود
۱۴- واحد پول قطر - رنسانس - خرس تركي

۱۵- كاري هنرمندانه روي چوب - هياهوي جنگ

۱- لقب اسفنديار - واحد اندازه گيري
۲- عقايد - واحد پول چين - حرف پيروزي - سالح كاشتني

۳- عالمت قرآني - سال گذشته - فرزند پسر - عضو بدن
۴- خرد و كوچك - دندانه سوهان - پيامبري
۵- صفت شيطان - از تاليفات آذري طوسي

۶- صابون خياطي - حرف تنفر - از انواع خط - توان آخر
۷- پارچه پشت يقه - صحيح و سالم - دانه كش بي آزار
8- خون بها - بي پرده - مادر ورزش ها - صورت آذري

۹- بنوسياه - قسمتي از نماز - پسر انوشيروان
۱۰- از روده��اي مهم ايران - صح��را - بخار دهان - حرف 

ترديد
۱۱- كاروان شادي - آباد و برقرار

۱۲- آخر و پايان - خالص - گنجه
۱۳- جرات - معلق - محله و برزن - مايه حيات

۱۴- پاك از گناه - سراب - شهر صنعتي ايران - از شهرهاي 
بوشهر

۱۵- از خط هاي قديمي - گوهر صدف

افقی

جد        ول

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

خبر آخر

حريقانباريدرچهارراهوليعصرو
نجات2۰نفرازآتش

سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران 
از وقوع حريق در يك انبار پارچه در محدوده چهارراه وليعصر 
تهران خبر داد. سيدجالل ملكي در اين باره گفت: وقوع حادثه حريق در يك 
انبار پارچه در ساعت ۱۱:۱ پيش از ظهر ديروز به سامانه ۱۲۵ اطالع داده 
شد. محل حادثه يك ساختمان چهار طبقه بود كه در طبقه منفي يك آن 
انباري پارچه به مساحت حدود ۵۰۰ متر مربع قرار داشت كه تمام اين انبار 
كامال شلعه ور شده و شلعه هاي آتش در حال سرايت به طبقات مجاور بود. 
آتش نشانان با تقسيم شدن به دو گروه عمليات نجات و اطفاي حريق را به 
شكل همزمان آغاز كرده و يك گروه از آنان با مراجعه به طبقات حدود ۲۰ 
نفر از افراد حاضر در اين ساختمان را از ميان دود نجات داده و به محل امن 
انتقال دادند كه در اين بين زني دچار دودگرفتگي شده و در اختيار عوامل 
اورژانس قرار گرفت. وي افزود: گروه ديگر نيز اقدام به اطفاي حريق كرده و 
بعد از مدتي پس از ايمن سازي محل به عمليات خود خاتمه دادند. ملكي با 
بيان اينكه علت اين حادثه از سوي كارشناسان آتش نشاني در دست بررسي 

است، گفت: خسارات ريالي به جا مانده از اين حادثه باال بود. 

احتمال افزايش جانباختگان سيل شمال كشور

شرحمختصركاال:
““  و لوازم  ش��ركت ملی حفاری ايران به نشانی اهواز – بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد تأمين قطعات ميز دوارنشنال، قطعات يدكی تاپ درايو MH ، بريكر 

برقی دستگاه حفاری  را از شركت های واجد صالحيت و از طريق مناقصه عمومی يك مرحله ای )به روش فشرده( با شرايط ذيل تأمين نمايد.
الف:ارزيابیكيفیمناقصهگران: اين ارزيابی وفق آيين نامه اجرايی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و براساس كار برگ های استعالم ارزيابی كيفی موجود در اسناد مناقصه صورت 

می پذيرد . حداقل امتياز كيفی قابل قبول برابر ۶۰ می باشد.
ب:تهيهاسنادمناقصه:

خريداس�ناد: متقاضيان ش��ركت در فرآيند ارجاع كار می بايست مبلغ ۵۱۰/۰۰۰ ريال به حساب سيبا به ش��ماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانك ملی شعبه اهواز كد ۶۵۰۱ بنام شركت ملی 
حفاری ايران واريز نمايند.

نكتهمهم: ظرفيت ارجاع كار در حوزه مناقصات تأمين كاال حسب نظر كميته فنی بازرگانی شركت ملی حفاری ايران برابر چهار قرارداد جاری و فعال می باشد.
دريافتاس�ناد:كليه اشخاص حقيقی يا حقوقی متقاضی شركت در فرآيند ارجاع كار می توانند از تاريخ انتش��ار آگهی مناقصه نوبت دوم )۹۶/۰۵/۲۲(  لغايت ۱۰ روز بعد ، می بايست ضمن 
ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس الف: اهواز – بلوار پاسداران – باالتراز ميدان فرودگاه – شركت ملی حفاری ايران –  پشت ساختمان پايگاه عملياتی – اداره تداركات داخلی 

نت – تلفن ۳۴۱۴8۵۴8-۰۶۱ يا ب: تهران خيابان جمهوری – كوچه يغما – مركزی هشتم – شركت ملی نفت ايران – اتاق ۴۳۱ – تلفن ۶۶۷۰۰۲۴۹-۰۲۱ اسناد را دريافت نمايند.
نكتهمهم: فقط اش��خاص حقيقی يا حقوقی كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهی و طبق ش��رح فوق نسبت به خريد و دريافت اس��ناد مناقصه اقدام و در مناقصه شركت می نمايند به عنوان 

مناقصه گر شناخته می شوند .
ج:تحويلاستعالمهایارزيابیكيفی: مناقصه گران می بايست حداكثر ظرف ۳۱ روز پس از آخرين روز مهلت دريافت اسناد مناقصه )۹۶/۰۶/۰۱(  ، نسبت به تحويل استعالم )كاربرگ های 
ارزيابی كيفی ش��امل مس��تندات و مدارك الزم ) به صورتهای مكتوب و كپی نرم افزاری بر روی لوح فشرده( همراه با پاكات پيشنهادات شامل ضمانتنامه ) پاكت الف( اسناد مناقصه مهر و امضاء 
شده )پاكت ب ( و پيشنهاد مالی ) پاكت ج ( به آدرس : اهواز – فلكه فرودگاه – شركت ملی حفاری ايران – ساختمان پايگاه عملياتی – طبقه اول – پارت B – اتاق ۱۰۷ – دبيرخانه كميسيون 

مناقصات اقدام نمايند .
د:تضمينشركتدرفرآيندارجاعكار:

نوعتضمين: 
الف – ضمانت نامه بانكی و يا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند.

 ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملی حفاری ايران
مدت اعتبار تضمين : اين مدت ) به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران( ، ۹۰ روز می باشد و برای يك بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود.

@ nidc_pr كانال خبری شركت ملی حفاری ايران
www.NIDC.IR : سايت

ادارهخريدنگهداریوتعميراتشركتملیحفاریايران

برآورداوليهشرحكاالشمارهثبتدرپايگاهملیمناقصاتشمارهمناقصه/تقاضا
)ريال(

مبلغضمانتنامه
)ريال(
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نوبتدوم آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزيابی كيفی ) نوبت دوم (
به صورت يک مرحله ای ) به روش فشرده ( شركتملیحفاریايران

شركتملینفتايران

شماره مجوز : 1396/2054

دادستان گيالن: احتمال عمدي بودن آتش  سوزي نيزارهاي تاالب انزلي
دادستانعموميوانقالبمركزاستانگيالنميگويد:»براساسگزارشهاياوليه،آتشسوزيصورتگرفتهدرنيزارهايتاالبانزليبهاحتمالفراوانعمديوباهدفتوسعهتصرفاتدرايننيزارهابودهاست.«
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مودبانهترينبرخوردرابايد
بامردمداشتهباشيم

مهر|  روز گذش��ته مراس��م صبحگاه ي��گان امداد با 
حضور سردار رحيمي، فرمانده جديد نيروي انتظامي 
تهران بزرگ برگزار ش��د. او در اين مراسم با اشاره به 
اينكه يكي از مهم ترين و خطيرترين وظايف امروز بر 
عهده پليس و ناجا اس��ت، گفت: در اجراي اين مهم، 
اساسي ترين نكته اي كه بايد مد نظر ما باشد اين است 
كه بايد به مردم كشور و شهرمان احترام بگذاريم چرا 
كه م��ا نوكر و خادم مردم هس��تيم. فرمانده انتظامي 
پايتخت افزود: يادمان باش��د ب��راي خدمت به مردم 
آمده ايم چرا كه فلس��فه شكل گيري نيروي انتظامي 
اراي��ه خدمت و مراقب��ت از مردم و ايج��اد آرامش و 
ارتق��اي نظم و امنيت جامعه اس��ت و ما آمده ايم تا از 
مردم مواظبت و مراقبت كنيم. وي با اش��اره به اينكه 
پليس معرف اخالق اجتماعي جامعه اس��ت و بايد با 
رفتارهايش، رفتار جامعه را تغيير دهد و با هنجارهايي 
كه در ماموريت هايش انجام مي دهد ناهنجاري ها را از 
بين ببرد و نبايد عامل پلشتي ها و رفتارهاي ناشايست 
باش��د، گفت: با مردم بايد لطيف ترين، مودبانه ترين 
و بهترين برخورد را داش��ته باش��يم چرا كه ما خادم 

مردم هستيم. 


