
يك كشته و 30 مصدوم در زلزله مشهد تجاوز به چپ راننده پرايد 
به مرگ ۵ نفر انجاميد

وقوع آتش سوزي گسترده 
در كارگاه رنگرزي

دستگيري عامل جنايت 
خانوادگي بروجرد 

ايسنا|رييس مركز اطالعات و كنترل 
ترافيك پليس راهور ناجا گفت: تجاوز 
به چپ راننده يك دستگاه س��واري پرايد و برخورد 
با دو وس��يله نقليه ديگر، ۵ كش��ته برجاي گذاشت. 
س��رهنگ نادر رحماني درباره جزييات اين تصادف 
كه ساعت ١٢ ظهر سه شنبه در استان گلستان اتفاق 
افتاده، گفت: تجاوز به چپ راننده يك دستگاه سواري 
پراي��د در كيلومتر١٩ محور آق مي��ش به گاليكش 
باعث تصادف اين وس��يله با يك دستگاه پژو ۴۰۵و 
يك دس��تگاه پرايد ديگر و كشته ش��دن ۵ نفر شد. 
وي همچنين درباره تصادفي كه س��اعت ١۴ شنبه 
در استان آذربايجان غربي اتفاق افتاده، توضيح داد: 
تصادف بين اتوبوس بنز و پرايد در كيلومتر ١۰ محور 
بناب روي داده كه يك نفر مجروح به جاي گذاش��ته 
است. علت اين حادثه تغيير مس��ير ناگهاني راننده 
اتوبوس بوده است. اين اتوبوس از مبدأ بوكان به مقصد 
تبريز با تعداد ٢٢ سرنشين در حال حركت بوده است. 
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور 
ناجا همچنين با اشاره به جزييات تصادف زنجيره اي 
در استان اردبيل، گفت: تصادف بين سواري پژو ۴۰۵، 
كاميون ولوو و اتوبوس مان و به دليل سبقت غيرمجاز 
راننده پژو اتفاق افتاده و منجر به مجروح شدن راننده 
پژو شده اس��ت. اين تصادف ساعت ١٣ سه شنبه در 
كيلومتر ٢۵ محور خلخال رخ داده و اتوبوس از مبدأ 
تهران به مقصد اردبيل و بدون مسافر در حال حركت 

بوده است. 

مهر| سخنگوي سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني ش��هرداري تهران از 
وقوع حري��ق در كارگاه رنگرزي واق��ع در اتوبان قم 
خبر داد. س��يد جالل ملكي گفت: س��اعت ٢۰:١۴ 
آتش س��وزي در يك كارگاه رنگرزي واقع در اتوبان 
قم بعد از عوارضي روس��تاي جعفرآباد به نيروهاي 
س��ازمان آتش نش��اني اطالع داده ش��د و بالفاصله 
نيروهاي ۴ ايستگاه س��ازمان آتش نشاني در محل 

حاضر و امدادرساني هاي خود را آغاز كردند. 
وي با اش��اره به حض��ور آتش نش��ان ها در كمتر از 
۴ دقيق��ه به محل حادثه اظهار كرد: آتش نش��ان ها 
به هم��راه تانك��ر آب در كمت��ر از ۴ دقيقه درمحل 
حاضر و اق��دام به خام��وش كردن حري��ق كردند. 
ملك��ي در خصوص وضعي��ت محل حادث��ه گفت: 
حريق در س��وله اي به وس��عت ١۵۰۰ متر رخ داد و 
س��قف هاي اين كارگاه نيز كه مملو از چوب و لوازم 
چوبي بود نيز درحال ريزش ب��ود. وي با بيان اينكه 
آتش نشان ها از سرايت آتش به سوله مجاور كارگاه 
رنگ��رزي جلوگيري كردن��د، گف��ت: در مجاورت 
س��وله رنگرزي يك كارگاه ديگر نيز قرار داش��ت و 
خوش��بختانه آتش نشان ها موفق ش��دند از سرايت 
آتش به كارگاه مجاور جلوگيري كنند. س��خنگوي 
سازمان آتش نشاني در پاس��خ به اين پرسش كه آيا 
اين حريق مصدوم داشته اس��ت يا خير؟ بيان كرد: 
خوشبختانه حريق مصدوم يا تلفات جاني نداشت و 

تنها شاهد خسارت مالي شديد بوديم. 

مهر| قاتلي كه دو عضو خانواده اش را در بروجرد به قتل 
رس��انده و پدرش را مجروح كرده  بودكمتر از 6 ساعت 
در مخفيگاهش دستگير شد. سرهنگ رضا شيراوژن؛ 
معاون اجتماعي پليس لرس��تان گفت: يكي از اعضاي 
خانواده پس از قتل مادر و خواهر و مجروح كردن پدرش 
از محل متواري شد. علت قتل اختالف خانوادگي بود و 

اسلحه به كار برده شده نيز كشف شد.

  سخنگوي س�ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
ش�هرداري ته�ران از وق�وع آتش س�وزي در يك 
كارگاه خياطي واقع در محدوده پاسگاه نعمت آباد 

خبرداد. مهر
  شش نفر بر اثر وقوع چند انفجار در يك كارخانه 
ساخت مواد محترقه در ش�مال پرتغال كشته و دو 

تن مفقود شدند. 
  تعداد افراد كش�ته ش�ده در حادث�ه رانش زمين 
در جن�وب كلمبيا دي�روز چهارش�نبه و همزمان 
با تحقيقات مقام�ات درباره چگونگ�ي جلوگيري 
از چني�ن فاجعه وحش�تناكي به 290 ت�ن افزايش 

يافت. ايرنا
  آتش نشانان تعدادي از س�اكنان ساختمان پنج 
طبقه در خيابان استاد حسن بنا كه بر اثر آتش سوزي 
پراي�د، در ميان دود محبوس ش�ده بودند را نجات 

دادند. آنا

پوشش بيمه سالمت براي كارتن خواب ها 
فارس| مجيد رضازاده؛ رييس مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور از ارايه غذاي گرم به افراد بي سرپناه در مراكز نگهداري خبر داد و با ابراز تاسف از افزايش مصرف مواد مخدر در ايام عيد در مقايسه با ساير ايام 
گفت: »كارتن خواب ها تحت پوشش بيمه سالمت قرار مي گيرند. حدود 600 هزار معتاد خدمات سم زدايي، درمان غيردارويي، مددكاري و اشتغال دريافت كردند و مركز مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي با شماره تماس 
66762087 و شماره اورژانس اجتماعي 123 آمادگي دارد تا افراد كارتن خواب را به مراكز بهزيستي معرفي كند و 140 مركز گذري كاهش آسيب اعتياد و ۵0 مركز شبانه و 2۵0 تيم سيار براي ارايه خدمات به اين افراد فعال هستند.«

گزارشخبرسرخط خبرها
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دستور 
رييس جمهور 

براي رسيدگي 
فوري به 

حادثه ديدگان
حس�ن روحاني در تماس 
تلفني استاندار خراسان 
رضوي و شنيدن گزارش 
عملك�رد دس�تگاه هاي 
مختلف امدادي، دستور 
داد تا تمامي اقدامات الزم 
و فوري براي رسيدگي به 
حادثه ديدگان، مصدومان 
و خسارات وارده از سوي 
دس�تگاه هاي مس�وول 
انجام شود. رييس جمهور 
همچنين دستور داد تا در 
اين راستا و در صورت لزوم 
از امكان�ات اس�تان هاي 

همجوار استفاده شود. 

ساعت ١۰ و ٣6 دقيقه صبح 
دي��روز زلزله اي در مش��هد 
به م��دت ۵ ثاني��ه و به قدرت 6/١ ريش��تر 
اتفاق افت��اد كه كانون اصلي آن روس��تاي 
سفيدس��نگ بود. در اين حادثه يك خانم 
ميانس��ال از اهالي روستاي دوقلعه برشك 
كش��ته و ١7 نفر مصدوم شدند. سرپرست 
اورژانس كش��ور به ايس��نا گفت:جمع كل 
مصدومان و فوتي هاي  زلزله استان خراسان 
٣١ نفر شامل يك فوتي و ٣۰ مصدوم است 
عليرضا روشن دل يكي از اهالي شهرستان 
فريمان كه بعد از وقوع حادثه به روس��تاي 
برش��ك قلعه رفته به »اعتماد« مي گويد: 
» زلزل��ه در س��اعت ١۰:٣6 صب��ح اتفاق 
افت��اد يعني زماني كه اغلب مردان روس��تا 
دام هاي شان را براي چرا بيرون برده بودند 
يا اينكه س��ر زمين هاي ش��ان مشغول كار 
بودن��د.« او درباره ميزان خس��ارتي كه به 
خانه هاي اين روستا وارد شده نيز مي گويد: 
»در روستاي دوقلعه بشك از ۵٢ خانه تنها ٣ 
يا ۴ تاي آن كه به دست بنياد مسكن ساخته 

شده بود آس��يب نديدند و بقيه خانه ها كه 
همگي از خشت خام بودند آسيب ديدند. در 
واقع هشتاد درصد خانه هاي روستا تخريب 
شده است. اين خانه هاي قديمي همه سال 
ساخت شان از ۴۰ سال بيشتر بوده است. در 
ساعت ١٢ ظهر وقتي كه من در راه رفتن به 
روس��تا بودم ديدم كه وسايل امداد و نجات 
براي كمك به اهالي در راه بودند. مجروحان 
حادثه اغلب آس��يب هاي سطحي ديده اند. 
خانمي كه در اين روس��تا آسيب ديده بود 
مس��ن بود و به علت ناتواني نتوانسته بود از 
داخل خانه بيرون بيايد. روستاهاي حاشيه 
مش��هد به علت پراكندگي كه دارند كمتر 
آسيب ديده اند.« روشن دل درباره سيستم 
روشنايي و مخابراتي نيز گفت: »متاسفانه از 
صبح بسياري از خط هاي مخابراتي در اين 
روستاها قطع شده اس��ت و مسووالن قول 
داده اند تا ش��ب هم سيستم هاي مخابراتي 
و ه��م برق را وصل كنن��د.« او درباره ايجاد 
فضاي رعب و وحش��ت ميان مردم فريمان 
و روس��تاهاي اطراف آن بعد از زلزله گفت: 
»فض��اي رع��ب و وحش��ت در روس��تاها 
نس��بت به داخل فريمان كمت��ر بود. چون 

در روس��تا مردم به راحتي مي توانستند از 
خانه هاي ش��ان بيرون بيايند يا اينكه اغلب 
آنها در بيرون از خان��ه بودند اما در فريمان 
عده زيادي از آدم ها در خانه هاي چندطبقه 
حضور داش��تند و پايين آمدن از راه پله ها 
و رس��اندن خود به داخل كوچه يا خيابان 
س��خت بوده اس��ت. همين ط��ور لرزيدن 
لوس��ترهاي خانه ها يا ريختن شيشه هاي 
پنجره ه��ا باعث ايجاد جو رعب و وحش��ت 
ميان مردم ش��ده بود. « محبوبه ابراهيمي 
ساكن منطقه وكيل آباد است و هنگام زلزله 
همراه با دختر ۴ ساله اش به تنهايي در خانه 
بوده است. مي گويد: »خانه ما در طبقه پنجم 
يك ساختمان ١۰ طبقه است. وقتي زلزله 
آمد دختر كوچكم در اتاق خواب بود. ناگهان 
ديدم پنجره هاي خان��ه مي لرزد. دخترم را 
برداش��تم و با هم زير ميز ناهارخوري پناه 
گرفتيم. مي خواستيم از خانه بيرون بياييم 
اما گفتم نكند وسط راه پله ناگهان ساختمان 
بريزد و نتوانيم خودمان را نجات دهيم.« يكي 
ديگر از ساكنان مش��هد مي گويد: »مدت 
زمان زلزله اول از همه طوالني تر بود نزديك 
س��اعت ١۰:٣۰ صبح اتفاق افت��اد. داخل 

آپارتمان ما هم��ه از راه پله ها بيرون رفتند. 
متاسفانه ما چيزي به اسم پله هاي اضطراري 
نداريم و همه از داخل راه پله ها خودشان را به 
بيرون ساختمان رساندند كه خطرناك بود. 
بعد از يك ربع هم صداي آژير ماشين هاي 
آتش  نش��اني و اورژانس در شهر پر شد. در 
بعضي از مناطق قديمي ش��هر شيشه هاي 
پنجره ساختمان ها فروريخت يا بوفه هاي 
خانه ها و ميزهاي تلويزيون ها زمين افتاد.«

استاندار خراسان در ساعت ١٢ ظهر ديروز 
در روس��تاي قلندرآباد و سفيدسنگ كه از 
مراكز اصلي حادثه بود، حاضر شد و وضعيت 
امدادرس��اني در اي��ن مناطق را تش��ريح 
كرد. عليرضا رش��يديان گفت: »نخستين 
اولويت مديريت مصدومان و جان باختگان 
احتمالي بود؛ به همين خاطر با حضور تمام 
ارگان هاي امدادي و اعضاي س��تاد بحران 
عمليات آغاز ش��د. در مجموع ١7 مصدوم 
داش��تيم كه صدمات ج��دي و خطرناكي 
نديدند و بيش��تر خسارت ها به روستاهايي 
كه زلزله در آنها ش��دت بيشتري داشت به 
خصوص خانه هاي خش��تي وارد ش��د. به 
دليل ساعت وقوع زلزله بيشتر خانه ها خالي 
از سكنه بود اما در عين حال تلفات دامي نيز 
داشتيم.« اس��تاندار خراسان رضوي ضمن 
اشاره به برپا شدن چادرهاي اسكان موقت 
از س��وي هالل احمر ادامه داد: بعد از ايجاد 
كمپ هايي كه روس��تاييان در آنها مستقر 
ش��دند، نيروهاي وزارت نيرو براي بررسي 
وضعيت آب و برق به منطقه اعزام ش��دند. 
برق و مخابرات منطقه نيز در همان ساعات 
اوليه وصل ش��د. رش��يديان با بيان اينكه 
نيروي انتظامي براي ايجاد امنيت به منطقه 
نيرو اعزام كرده است اظهار كرد: با توجه به 
برودت ه��وا در سفيدس��نگ، اردوگاهي با 
امكانات الزم براي اس��كان زنان و كودكان 
فراهم شده ولي بيشتر روستاييان در نزديك 
روستاي خود مستقر شدند چون بسياري از 
خانه ها هنوز قابل استفاده هستند اما ما به 
آنها توصيه كرديم كه امش��ب و شب هاي 
آينده به خانه هاي خود نروند. وي ادامه داد: 
بعد از زلزله 6۵ پس لرزه از ٣ تا ۴/٩ ريشتر 
اتفاق افت��اد به همين دليل به مردم توصيه 
كرديم كه در كمپ هاي چادري بمانند. بنياد 
مسكن نيز براي برآورد خسارت به منطقه 
نيرو اع��زام كرد تا كار بازس��ازي خانه هاي 
روس��تايي با طراحي و س��اخت محكم و با 
اس��تفاده از كمك هاي بالعوض و وام ارزان 
انجام ش��ود. دكت��ر كوليوند؛ سرپرس��ت 

اورژانس كش��ور نيز درباره اين زلزله گفت: 
»براس��اس ارزيابي ه��اي اولي��ه، مناطق 
روس��تايي كارغش، آبروان و چالش، دچار 
تخريب شده اند. تمام پايگاه هاي اورژانس 
دانش��گاه علوم پزش��كي مش��هد، گناباد، 
نيشابور و تربيت حيدريه به حالت آماده باش 
در آمدند و همچنين بيمارستان هاي تحت 
پوشش اين دانشگاه ها در حالت آماده باش 
ق��رار دارن��د. وي افزود: چندين دس��تگاه 
آ مبوالن��س و اتوب��وس آمبوالنس به محل 
زلزله اعزام شده اند و تاكنون يك مصدوم در 
اين حادثه، گزارش شده است. همچنين دو 
كودك ١۰ ماهه دو قلو در ميان مصدومان 
هس��تند. وي در ادامه افزود: در حال حاضر 
با توجه به س��ردي هوا در مناطق زلزله زده، 
مردم اين مناطق بيشتر نياز به اسكان دارند. 
با توجه به ساعت وقوع زلزله و فعاليت مردم 
در زمين هاي كش��اورزي، احتمال مي رود 
تع��داد مصدوم��ان حادثه باال نباش��د. در 
مجموع به نق��ل از وبدا ١١ نفر از مصدومان 
حادث��ه دچ��ار شكس��تگي ش��دند و بقيه 
جراحت داش��تند كه همگي از دو روستاي 
قلعه براشك و سنگ سفيد بودند. در ادامه 
رييس مركز كنترل عمليات استان خراسان 
رضوي نيز گفت: چادرهاي اسكان اضطراري 
در ٢ روستاي زلزله زده اين استان برپا شده 
اس��ت. حس��ين گودرزي افزود: با توجه به 
تخريب ۵۰ درصد ساختمان هاي روستاي 
»كالته حاج علي« شهرستان فريمان، چادر 
ام��دادي براي اس��كان 6۰ خان��وار در اين 
روستا برپا شده است. همچنين در روستاي 
»برج قلي« فريم��ان نيز ٢8 خانوار در حال 
اسكان اضطراري هستند. وي گفت: تيم هاي 
عملياتي با يك فروند بالگرد به روستاي »دو 
قله قراشك« فريمان اعزام شده اند. گودرزي 
افزود: همچنين ٩ تيم واكنش سريع، پنج 
كادر پروازي، 6 دس��تگاه خودرو عملياتي، 
يك تيم س��گ هاي زنده ياب، ٢ دس��تگاه 
زنده ياب، خودروي ارتباط��ات با ٢ نيروي 
عمليات��ي نيز ب��ه مناطق زلزل��ه زده اعزام 
ش��ده اند. همچنين اقالم زبستي و غذايي 
براي ١۵۰ خانوار به مناطق زلزله زده ارسال 
شده است. افزايش اعزام چادرهاي امدادي و 
بسته هاي غذايي با دريافت نتيجه ارزيابي ها 
انجام مي ش��ود. اعالم اخب��ار حادثه زلزله 
مشهد در حالي است كه گفته مي شود پس 
لرزه هاي بعد از زلزله همچنان ادامه دارد و 
تعدادي از س��ايت ها و منابع خبري از ادامه 

يافتن آن تا يك ماه آينده خبر مي دهند. 

اعتماد 

پدر كودكش را به خاطر 
گريه با كتك كشت

ميزان| مردي كه در س�عدآباد دشتستان بر اثر 
عصبانيت با ضربات متع�دد باعث مرگ كودك 
۵0روزه خود ش�ده بود دس�تگير شد. سرهنگ 
س�يد جواد رضوي، فرمانده انتظامي شهرستان 
دشتستان گفت: روز سه شنبه زني با مراجعه به 
كالنتري سعدآباد مدعي شد همسرش نيمه شب 
به علت عصبانيت با ضربه به س�ر و صورت نوزاد 
۵0 روزه ش�ان باعث مرگش شده و جسد او را در 
قبرستان دفن كرده است. بالفاصله كارآگاهان 
پليس آگاهي با هماهنگ�ي مرجع قضايي متهم 
را دستگير كردند و با حضور در محل دفن مقتول 
جسد براي بررسي هاي بيشتر از قبر خارج شد. 
متهم ضمن اعتراف به ج�رم ارتكابي علت آن را 

عصبانيت ناشي از گريه كودك عنوان كرد. 

١- از سبك هاي نقاشي - ضربه مشت
٢- كشور فالسفه - واحد پول مشترك اروپا - مادر بزرگ

٣- برودت - نامه نگاري - مهم ترين غده گوارشي بدن
۴- دست ماليدن - آزار و اذيت - مادر ورزش ها - كثرت آمد و شد

۵- نام قديم شهركرد - ورزش برفي - راندن مزاحم
6- مورچه - بدل وضو - توليد كننده

7- هر چيز كلي و بسيار - كوچك انگليسي - منزل
8- ريز نمرات - درك كردن - خر ماده

٩- شديدتر - اسرار آميز - پرورش دهنده
١۰- از شهرهاي آذربايجان شرقي - نيزه دار - نمو و باليدگي

١١- برآمدگي ته الستيك - شاخه نخل - از شهرهاي لرستان
١٢- رقص مذهبي آفريقايي��ان - مايه حيات - مدت زندگي 

- كجاست
١٣- دوست و رفيق - از شهرهاي خراسان - نامي كه يونانيان 

به داريوش شاه ايران داده بودند
١۴- هديه فرس��تادن - مركز اس��تان مازندران - عروس��ك 

مدل لباس
١۵- شكيبا - از آثار زنده ياد محمد تقي بهار

١- بند - ويزيتور
٢- مخترع تلگراف اوليه - اسباب زندگاني - سنگ هاي گرانبها

٣- قطب مثبت باطري - افسرده و دلتنگ - دودل
۴- آتش برافروخته - نفس - ماه هفتم س��ال قمري - مظهر 

روشنايي
۵- هزار كيلو - سخن ظريف - آبياز

6- اجرا كننده - كفش پاشنه دار - پل
7- طعنه زن پياز - لحظه به لحظه - عاقل و آگاه

8- ماده ها - شادمان - بازار اوراق بهادار
٩- بدنام و بي آبرو - آنچه زياد باشد - شك و ترديد

١۰- نخست - ماهي فروش - زمان وعده
١١- پهلوان يونان باس��تان - ماه نخست سال قمري - رنگ 

موي فوري
١٢- چاشني غذا - چاه جهنم - واحد سطح - زگيل
١٣- دختر مازندراني - سرقت و دزدي - مادر آذري

١۴- گرداب - عنوان امپراطوران آلمان - پرنده الشخور
١۵- سالح  جنگ هاي قديم - از انواع خط

افقی

جد        ول

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

زلزله دل و زندگي خراساني ها را لرزاند

خبر آخر

كشف بزرگ ترين محموله متامفتامين
پليس اس��تراليا از كش��ف و ضبط بزرگ تري��ن محموله 
متامفتامين در تاريخ اين كش��ور خبر داد. پليس استراليا 
اعالم كرد: اين محموله ٩۰٣ كيلوگرمي متامفتامين به ارزش حدود 68۰ 
ميليون دالر امريكا بوده اس��ت. اين مواد مخدر در 7۰ جعبه چوبي در يك 
انبار قديمي در ملبورن پيدا شده است. بنابر اعالم پليس استراليا در رابطه با 
كشف اين محموله بزرگ موادمخدر دو مرد به اتهام قاچاق دستگير شده اند. 

همچنين جست وجوها براي يافتن دو متهم ديگر ادامه دارد. 

امور حقوقي و قراردادهاي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه مجدد عمومي يك مرحله اي 
شماره م م 445/063/95 

- شرايط مناقصه گران متقاضي:
- دارا بودن مجوزهاي الزم از سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص انجام خدمات موضوع مناقصه 

- داشتن سابقه كار مفيد و مرتبط با خدمات موضوع مناقصه 
- تهيه تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن( به ميزان 10% بار مالي پيمان براساس نرخ پيشنهادي 

- پيمانكار بايستي مداركي دال بر دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE متناسب با موضوع پيمان ارائه نمايد. 
- ارائه فرم ارزيابي تكميل شده به همراه با مدارك برابر اصل شده مشروحه ذيل: 

- تصوير مدارك ثبتي شركت و آخرين تغييرات مربوطه 
- فهرست سوابق كاري معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه )با ذكر مبلغ پيمان هاي منعقده به همراه  تصوير پيمان هاي مربوطه(  

- تصوير مصدق رتبه بندي و كد اقتصادي و شناسه ملي 
- تاكيد مي گردد ارائه مدارك مزبور هيچ گونه حقي را جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد، ضمنا گشايش پاكت مالي مناقصه گران منوط به كامل بودن فرم ارزيابي 

كيفي و مدارك الصاقي و همچنين كسب امتياز الزم در ارزيابي كيفي مي باشد. 
- زمان برگزاري جلس�ه توجيهي پيش از اعالم نرخ، زمان تحويل و گشايش پاكات و ميزان برآورد كارفرما متعاقبا به مناقصه گراني كه امتياز الزم در ارزيابي كيفي را 

كسب نموده باشند، اعالم خواهد شد. 

شركت ملي نفت ايران 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران 
»سهامي خاص«

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد انجام پروژه فوق را طبق شرح كار تدوين شده پس از ارزيابي كيفي از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساراننام و نشاني مناقصه گزار و تلفن هاي تماس 
تلفن پاسخگويي:  31921421- 074 و 32220۵۵2- 074 

شرح كار شامل: مشاوره، نظارت و ارائه طريق در خصوص عمليات فني/ تخصصي تعمير و نگهداري كليه دستگاه هاي شرح مختصر خدمات  
منصوبه ناوبري، ارتباطي و كمك بازرسي فرودگاه گچساران

عمومي- يك مرحله اي نوع مناقصه 

محل انجام خدمات ش�ركت بهره برداري نفت و گاز گچساران و مدت اجراي قرارداد از تاريخ ابالغ شروع به كار توسط محل اجراي خدمات و مدت انجام خدمات 
كارفرما 12 ماه مي باشد. 

ارزيابي كيفي ساده حداقل امتياز ارزيابي كيفي جهت شركت در مناقصه 

ضمانت نامه بانكي شركت در فرآيند ارجاع  كار به مبلغ -/000ر000ر110 )يكصد و ده ميليون( ريال نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه 

چگونگي دريافت اس�تعالم ارزيابي كيفي و اس�ناد 
مناقصه 

مناقصه گران مي بايست حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم، با مراجعه به آدرس الكترونيكي زير 
نسبت به دريافت فرم ارزيابي كيفي اقدام نموده و طي زمان تعيين شده فرم تكميل شده را به همراه مستندات مربوطه 

به آدرس زير تحويل نمايند. ضمنا پوشه اسناد مناقصه نيز همزمان قابل دريافت مي باشد. 
 WWW.GSOGPC.NISOC.IR

محل و زمان تحويل استعالم ارزيابي كيفي 

آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران، پايان وقت اداري روز چهارشنبه تاريخ 1396/02/13 به دفتر 
كميس�يون مناقصات واقع در اداره مركزي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران اتاق 24 مي باشد. ضمنا ارائه فرم 

ارزيابي و پيوست هاي مربوطه در پاكت مهر و موم شده الزامي است. 
صندوق پستي: 191 كد 7۵81873849 تلفن: 32220۵03- 074 

مربوط به انجام خدمات مشاوره اي فني/ تخصصي مورد نياز فرودگاه گچساران 

شماره مجوز: 31، 1396
نوبت اول

ميزان| دالر فروش ميدان فردوس��ي تهران با شليك 
۵ گلوله از س��وي مرد پرايدس��وار به قتل رسيد. ششم 
فروردين امسال دستفروشان دالر در ميدان فردوسي 
متوجه درگيري يكي از دالرفروش ها با راننده پرايدي 
ش��دند. با حضور افراد حاضر در مح��ل، راننده خودرو 
مرد دالر فروش را كه مجروح ش��ده بود از خودرو پياده 
و با تهديد اس��لحه از محل متواري شد. بالفاصله مرد 
دالر فروش كه به وس��يله ۵ گلوله مجروح شده بود، به 
بيمارستان امام خميني منتقل و موضوع به پليس اطالع 
داده شد. بامداد سه شنبه مرد دالر فروش به علت شدت 
جراحات جان خود را از دس��ت داد. با اعالم موضوع به 
بازپرس وي��ژه قتل تهران، بالفاصل��ه تيم هاي جنايي 

تحقيقات خود را در اين باره آغاز كردند. 

قتل مرد دالر فروش با ۵ گلوله

خبرگزاري ايرنا


