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پيامك300099004806 :

 پاسارگاد
مته ِمیکیازمشهورترینپروندههایقتلسیرجان
هفته گذشته در زندان قصاص شد( .مهدی الف) سال
 84به بهانه فروش خاک مس در جاده کرمان به همراه
دوستش سه نفر را کشتند و پول خریداران را به سرقت
بردند .مقتوالن را با ماشین به جاده دوچاهی برده و
همانجاآتشزدند(.مهدی-الف)همانسالخودشرا
معرفی کرد .او چهار سال در زندان کرمان بود و سال88
هنگامیکهازکرمانبهسمتزندانکهنشهرمنتقل
میشد فرار کرد .این متهم حدود هفت سال فراری بود
و بهمن سال 94از سوی ماموران اطالعات در جاده انار
دستگیرشد.هفتهنامهپاسارگادگفتوگوییبااوانجام
دادکهباتیتر«مردمفکرمیکنندعبدالمالکریگیام»
در ویژهنامه نوروزی سال 96منتشر شد .بخشهایی از
این گفتوگو را در ادامه میخوانیم.
کسیتاحاالبهتوگفتهکهبادیدنعکسهات
که در فضای مجازی پخش شد ،دچار دلهره شده؟
میدانی خیلیها از تو میترسند .تو این کارها را
کردیکهمشهوربشوی؟
این اتفاق مال  13سال پیش است و مثل سگ هم
پشیمونم.نفهمیدمچهکارکردم.
 االن چند سال داری؟
37سال دارم .من متولد  59هستم .آنموقع  24ساله
بودم.گذشتهتمومشدهرفته؛االنهمپشیمونم.اینقدرمارا
بزرگ کردن فکر میکنند ما همان آدم سابق قبل هستیم.
نهبابا.
 در مورد روز حادثه بگو .چی شد که دست به
ارتکاباینقتلهایفجیعزدی؟
ما خاک مس خرید و فروش میکردیم ،م یدادیم به
داوود افغانی .یه بار داوود گفت :من دو تا رفیق دارم که برای
خرید خاک مس از کرمان به سیرجان میآیند .پول زیادی
همراهشان است .میرویم و پولهایشان را میگیریم و
ولشانمیکنیم.ماخریدارارواصالنمیشناختیم.
 داوود چه کاره بود؟
ما خاک مس را م یدادیم به داوود؛ داوود خاک مس را
م یداد به این کرمانیها .پو لدار بودند .سال 84من 24ساله
بودم .اوج غرور ،هر کی میگفت بیا توی چاه بیافتیم ،قبول
میکردم .اوایل میگفت :بیا برویم جاده دوچاهی جلوی
تریلیهای حمل مس را بگیریم و یک تریلی را ببریم .من
میگفتم 200تا گوسفند دارم و نمیام .ولی اون پیله بود و
ولنمیکرد.
 خاک مسها را سرقت میکردید و به داوود
میفروختین؟
نه خاک را از مس میخریدیم.
 شنیدهامکهخاکمسرامیدزدین.
نهازتریلیهامیخریدیم.دوتاکیسهازاین،دوتاکیسه
ازاون،میخریدیم.تومحمودآبادازرویخاکمسخیلیها

پو لدارشدند.
 داوود دقیقا چه
پیشنهادیبهتداد؟
داوود همش میگفت:
اینها  90میلیون پول میآورند.
ما پولهایشان را میگیریم و
خودشان را ول میکنیم .به یکی از
دوستانمگفتیم،قبولکرد.قرارشد
با اسلحه آنها را بترسانیم و پولها
رابگیریم.
 اسلحهمالکیبود؟
اسلحه را داوود آورده بود .یک
قبضه کالش که از مرز آورده بود.
نقشهتوندقیقاچیبود؟
معامله توی بیابون و نزدیک
صداوسیما (در جاده کرمان) انجام
میشد .دوستم را فرستادیم اونجا
که قایم شود ،ما هم با آنها که از
«مهدی -الف» چند سال پیش در گفتوگو با پاسارگاد گفته بود:
کرمان میآیند برویم سر قرار .وقتی
رسیدیم دوستم چند تا تیر هوایی
بزند ،ما پولها را بگیریم و آنها را
بترسانیمودربرویم.تاکسیگرفتیم
 حکم اعدام وی هفته پیش اجرا شد
ورفتیممیدانکشتینشستیمتاآن
دونفرآمدند،یکنفرشانافغانیبود،
طرح :جواد خواجویی | پاسارگاد
یکیهمراننده،کهایرانیبود.ماشین
برادرم مرده بود.
 چند سال فراری بودی؟
آره .سابقه دعوا داشتم .اوج غرور و جوونی بود .دعوا
نیسانیداشتند.سوارشدیمرفتیمسرقرارپیچیدیمتوخاکی
 بعدازکرجکجارفتی؟
 7سال فراری بودم.
و پیاده شدیم .آنجا به جای اینکه تیر هوایی بزنیم به آنها میکردیم .دعوا در این حدی نبود که آدم بکشم .این همه
رفتم رفسنجان .توی یکی از روستاهای رفسنجان
 تویاینهفتسالکجابودی؟
شلیک کردیم و آنها هم مردند .داوود و آن دو نفر را کشتیم .دعوا میکردم یک چاقو به کسی نزدم.
رفیقی داشتم همخدمتیم بود؛ چند وقتی اونجا چوپونی
چندتاشهرمختلفبودم.چوپونیمیکردم.
چهجوریدستگیرشدی؟
بعدهمپولهارابرداشتید؟
کردم .چون نزدیک سیرجون بود ترس ورم داشت چند ماه
 خالفهممیکردی؟
منخودمعرفبودم.دوروزبعدرفتم،خودمرابهپاسگاه
توی ماشین گشتیم 10 .میلیون پول توی
بعدبیخیالشدم.
آخری خالف هم میکردم.
تحویلدادم.
لباسهایشانبودب َ ِرشانداشتیم.
بعدهمآشناداشتمتوییکیازروستاهایشیراز.رفتم
 خالف چی؟
 تو چند وقت بعد از زندان فرار کردی؟
بعدچهکارکردید؟
اونجاوشدمچوپونگوسفنداشون.روستا 40تاخونهداشت.
تریاکجابهجامیکردم.
من چهار سال تو (زندان) بودم .اول سیرجان بودم .بعد
جنازهها را ریختیم باالی ماشین .ماشین روشن نشد.
 بعد از فرار دقیقا چکار کردی؟ چی شد؟ کجا گوسفندانشان را برایشان میچروندم .جای خوبی بود
رفتیم ماشینی از محمودآباد آوردیم .از آنجا ماشین را رفتم کرمان .بعد هم موقعی که به سیرجان میآمدم ،فرار
راضیبودم.مهمتراینکهفاصلهزیادبودوگیرنمیافتادم.
رفتی؟
بوکسل کردیم که برویم جاده دوچاهی صحنهسازی کنیم کردم.
 پس چی شد از اونجا رفتی؟
موتوری من رو رسوند نجف شهر از اونجا یک ماشین
 چهطوریفرارکردی؟
که تصادف کردهاند ،که نشد؛ ماشین را ول کردیم.
رییس شورا گیر داده بود ،بیا دخترم رو بدم بهت .پیله
تویوتامنورسوندمحمودآباد.
با راننده درگیر شدم و بعد هم فرار کردم.
 آن را آتش هم زدید؟
کردهبودوگرنهمناونجاوایمیسادم.اسمممجتبیبود.
بادستبندوپابند؟
چجوری؟
بله آتش هم زدیم.
بعدکجارفتی؟
آرهاینقدالتماسشکردمکهدلشسوختومنورسوند.
از سیرجون که رد شدیم و به سمت زندان کهنشهر
درپروندهفقطشمادونفرهستید؟
ت حیدریه .توی کارخانه کود شیمیایی کار
رفتم ترب 
بله ما دو نفر هستیم و سه تا قتل انجام شده .اون فرد که میرفتیم نرسیده به نجفشهر محکم با دو دستم زدم توی خونه هم با سنگ فرز دست بند پا بند رو بریدم.
میکردم.
بعدشکجارفتی؟
ایرانی که کشتیم را صد میلیون پول دادم و رضایت گرفتم .توی سرش .سرش خورد به فرمون ،ماشین منحرف شد،
 باچهاسموفامیلی؟
زنگ زدم به یکی از دوستانم که او هم فراری بود ،گفتم:
دادگاهمیگوید:ایرانیوافغانیکرمانیراتوکشتی.االنبرام چپ کرد .دستبند ،پابندم داشتم .سرباز هم بیهوش افتاد
یک اتاق در کارخانه داشتم و شده بودم سرپرست
زدن مشارکت در قتلها؛ باید از هر سه تا رضایت بگیریم .روی من .من هم پریدیم پایین .خدا یک موتوری رساند .منفرارکردم.دونفریماشینگرفتیمرفتیمکرج.دوماهی
با هم بودیم .بعد از دو سه ماه یه شب خواب پدرم رو دیدم کارخانه.یکتویوتابهمدادهبودنوکارهایشانرامیکردم.
پریدمترکموتور.
پروندهرفتهکرمان.ممکناستدوبارهبرویمکرمان.
 چطوری با دستبند و پابند روی موتور درست یادم نیست خواب چی بود .منم اومدم سیرجون یک دوستی داشتم که اسم و فامیل اصلیام را داده بود برای
 خودتمستبودی؟
رفتم خونه ،شب پدرم رو دیدم و بعدش رفتم ،صبح زود آنها .پسر یکی از مدیران کارخانه ،کرمان دانشجو بود .یک
نشستی؟
بلهمستبودم.
پدرم مرد .سال  89بود .صبح زودش توی کوش (دامن) سیرجون ی با اینپسره تویکرمانهمخونهبود .اوناکهباهم
نیمورینشستم.
سابقهداشتی؟

کاش اعدام میشدم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید پایه چراغ روشنایی جهت کندرو امتداد

بلوار خلیج فارس ،کندرو بلوار دفاع مقدس ،انتهای بلوار صفا و روبروی اتوبوسرانی (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید پایه چراغ روشـنایی
جهـت کنـدرو امتـداد بلـوار خلیج فـارس ،کندرو بلوار دفـاع مقدس ،انتهای بلوار صفـا و روبـروی اتوبوسرانی) به
شـماره  2098005674000093را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از
طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای
الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/02میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/10/12
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/10/22
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روزدوشنبه تاریخ 1398/10/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای محوطهسازی
مجموعه مشاهیر سیرجان(استاد جهانبخش صادقی) (نوبت دوم)

شـهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
محوطهسـازی مجموعه مشاهیر سیرجان(استاد جهانبخش صادقی) به شـماره 2098005674000092
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصـه از دریافت
اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/02میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/10/12
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/10/22
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:00روز سهشنبه تاریخ 1398/10/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها

الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

صحبتمیکردنصحبتمنشده
بود ،همین سیرجونی برای پسر
مدیر تعریف کرده بود که این کیه
و چه کارایی کرده .مدیر آمد ،گفت:
وسیلههایت را جمع کن برویم .چرا
بهمننگفتیکهفراریهستی؟
 چقدرآنجابودی؟
یکسالی میشد .کارخانه
هم ورشکست شد و بعدش رفتم
ایرانشهر.
دوتارفیقداشتم،بچهایرانشهر
بودند .باهاشون خالف میکردم.
توی دست و پاشون بودم .سود
میکردن .پنج تومن هم به من
م یدادن .چند وقتی آنجا بودم،
دیدم وضع خراب است ،رفتم قم.
قمچهکارمیکردی؟
گوسفند خرید و فروش
میکردم .بعد هم رفتم فاریاب
کهنوج .آنجا باشگاه بدنسازی
داشتم .از مشهد سه میلیون تومن
وسیله باشگاه خریدم بارش کردم
رفتم فاریاب .آنجا راهش انداختم.
باشگاهش االن هست .دو تا مغازه
بود .هفت ،هشت ماهی کار کردم.
باشگاهرادادمیکتراکتورگرفتم.باشگاهسرنوشتشتبدیل
به تراکتور شد .االن تراکتور همانجا هست و دست یکی
از رفیقامه و باهاش کار میکند و درآمدش را به حسابم
میریزد .خودم یک سال و خوردهای فاریاب بودم.
مدرکجعلیداشتی؟
بله مدرک درست کرده بودم .یک سالی هم قم بودم.
خانه کرایه کردم اوضاعم بهتر شده بود .از آنجا رفتم تربت
حیدریه .آنجا خودم گوسفند داشتم؛  200تا گوسفند
داشتم ،چوپون داشتم .وسطاش سیرجونم میاومدم.
چندباریاومدمورفتم.
چهطورمیاومدیکهنمیگرفتنت؟
میرفتم خانه .شبها میرفتم؛ جوری میرفتم که
کسینبینه.
 خب داشتی میگفتی گوسفندها را از کجا
گرفتهبودی؟ازکجاپولداشتی؟
خالفکردهبودم 10.تومنجلوشدهبودم.خیلیخوب
بودومیتونستمبمونم.آنجاهمپیلهکردنکهبیازنبگیر.
 چراازدواجنمیکردی؟
مدارکنداشتم.آخریمدارکخوبیدرستکردهبودم.
میشدازدواجکردولیگفتم،برومدخترمردمرابگیرم؛یک
باردستگیرمکنند،اوهمبدبختمیشه.
بعدشکجارفتی؟

ازآنجاآمدم سیرجان.دو،سهماهبودمودستگیرشدم.
گوسفندانتچیشدن؟
آوردمسیرجانوفروختمشان.
چهجوریگرفتنت؟
سیرجان آمدم ،مستقر شدم .سربازان گمنام روی من
کار کرده بودند و دستگیر شدم .داشتم میرفتم مشهد
نرسیدهبهانارگرفتنم.بادامادمانبودم.
چهتاریخیگرفتنت؟
 94/11/27دستگیرمکردند.
روزیکهگرفتنتچهحسیداشتی؟
مامورا جلوی ماشین را گرفتن .چند روز روم کار کرده
بودن .نرسیده به انار جاده رو بسته بودن .من خواب بودم.
دامادمانبیدارمکرد،گفتایستبازرسی.بلندشدم،گفتم
تموم شد .ده دقیقه قبلش به خودم گفتم فردا اگر قرار است
جایی بمیرم و هیچ کس ندونه کجا هستم ،بهتر است
دستگیرشوم.چنددقیقهبعددستگیرشدم.
هیچمقاومتینکردی؟
نه .گفت :مهدی الف گفتم :بله .مدارک کامل دادم .بعد
هم که دادنم زندان .هفت سال سرگردونی تموم شد .فراری
که باشی هر لحظه فکر میکنی ،االن میآیند میگیرینت.
آسایش نداری .ترس داری .تو غربت خیلی سخت است.
تالشیبرایگرفتنرضایتکردی؟
بلهخیلیرفتیم.
رضایتنمیدهند؟
ایرانیکهرضایتداده،یکیازافغانیهارضایتمیدهد،
یکی حاضر نیست ،رضایت بدهد .افغانی کرمانی رضایت
نمیدهد.
میدونیکهاحتمالداره،اعدامتکنند؟
کاشکیاعدامممیکردند،راحتمیشدم.
 چرا؟
(سکوت) خسته شدم .دیگه طاقت ندارم .یازده سال
شده .هفت سالش که فرار و ترس ،بقیشم زندان.
ازاعدامنمیترسی؟
نه اصال .خیلی راحت میشوم؛ خسته شدم .سرنوشت
مسخرهای داشتم 11.سال زندگیام خراب شد.
پشیمونی؟
بلهزیاد.
عکسهاییازتودرفضایمجازیپخششده
کههرکسببینداحساسمیکندتوشرارتزیادی
داری.واقعاتودعواگربودی؟
ازهرکیمیخواهیسئوالکن.الک یالکیبزرگمکردن.
تویزندانسوالکنید.مردمفکرمیکنندعبدالمالکریگی
و عباس نارویی را گرفتند ولی واقعیت این نیست .توی این
مدت نماز میخوانم ،روزه میگیرم .این عکس مال زمان
خدمت سربازی من هست .اصال به من نمیخورد .از روی
یکعکسنبایدنظربدهند.االنتویزندانباهمهخوبم.نه
دعوا میکنم نه سر و صدا میکنم .با همه خوبم.

شرکت توسعه عمران

و مدیریت منطقه گلگهر
ـت
ـبکه هدایـ
ـش شـ
در نظــر دارد جهــت اجــرای بخـ
آبهــای ســطحی منطقــه گلگهــر (فــاز  4و انشــعابات پایانــه
ریلــی) را بــه شــرکتهای دارای حداقــل رتبــه  3راه و بانــد واگــذار
نمایــد.
لــذا از شــرکتهای ذیصــاح متقاضــی دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  1398/10/08بــه ســایت ایــن شــرکت
بــه آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نمایند.
 -1آخريــن مهلــت دريافــت اســناد مناقصــه از ســايت :ســاعت 15:00
مــورخ 1398/10/15
 -2آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات :ســاعت 15:00
مــورخ 1398/10/19
 -3شركت در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.
 -4مبلغ سپرده شركت در مناقصه 2/200/820/268 :ریال
 -5هزينه درج آگهي به عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -6كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -7تاريخ بازديد از پروژه1398/10/17 :
 -8محــل تحويــل اســناد ،پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر 50
جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه،
عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -9تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قراردادها

