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اعدام  ۲متجاوز در مشهد
 دو متجــاوز به عنف در مشــهد صبــح دیروز
در مألعــام به دار مجازات آویخته شــدند .این دو
اعدامی به تاکســی زنان و دختران را به خلوتگاه
ميبردند و به آنها تجاوز میکردند .به گزارش رکنا
این حکم ساعت  ۹صبح دیروز اجرا شد.

مأموران قالبی دستگیر شدند
 فرمانــده نیروی انتظامی ارومیه از دســتگیری
سه مرد که با جعل عنوان مأموران امنیتی از مردم
اخاذی میکردند ،خبر داد.
سرهنگ حسین صمدپور افزود :در پی شکایت
یکی از شــهروندان مبنی بر اخاذی سه مأمورنما
از وی ،تیمــی از عوامــل انتظامی مجرب کالنتری
 ۱۱ارومیه برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد.
وی اضافه کرد :مأموران پس از بررســی دقیق
اظهارات شــاکی و با اســتفاده از بانک اطالعات
مجرمان سابقهدار این سه مرد را شناسایی و پس
از کســب مجــوز قضائی آنــان را در یک عملیات
ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی ارومیه ادامه داد :متهمان در
بازجوییهای پلیســی منکر جرائم خود بودند اما
در مواجهه با شاکی و رؤیت ادله و مدارک موجود
به  ۱۱فقره اخاذی با کمک و همدســتی همدیگر
اعتراف کردند.
ســرهنگ صمدپــور افــزود :متهمــان پس از
تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی
به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

 ۲نفر در سیالب خراسانجنوبی
جان باختند
 مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری
خراســانجنوبی گفــت :بارشهای رگبــاری روز
دوشــنبه و جاریشدن ســیالب در این استان ۳۱۱
حادثهدیــده ،چهــار گمشــده و دو کشــته بر جا
گذاشت.
سیدابوالحســن میرجلیلــی افزود :بــر اثر این
بارندگیها همراه با باد شــدید چهار شهرســتان
بیرجند ،درمیان ،زیرکوه و سربیشــه دچار ســیالب
شدند.
وی اظهار کرد :هر چهار نفر گمشــده با تالش
نیروهای امدادی پیدا شــدند ولــی دو نفر از آنان
جان باختند.
وی ادامه داد :با توجه به هشدارهای سازمان
هواشناسی و مدیریت بحران کشور از روز دوشنبه
 ۳۹گروه امدادی و عملیاتی به دســتور اســتاندار
در حالت آمادهباش قرار گرفت .مدیرکل مدیریت
بحران اســتانداری خراســانجنوبی گفت :بر اثر
سیالب در این چهار شهرستان  ۳۲منزل مسکونی
درگیر آبگرفتگی و  ۲۰خودرو گرفتار سیل شد.
وی بیان کــرد :این بارندگیها ســبب تخریب
۲۵درصــدی  ۱۶رشــتهقنات و تخریــب راههای
روستایی و ایلراههای عشایری نیز شده است.

ربایندگان بازرگانان عراقی
دستگیر شدند
 جانشــین فرمانده انتظامی البرز از دســتگیری
رباینــدگان دو تاجر تبعه عراقــی در کمتر از چهار
ساعت خبر داد.
ســردار ســیدجعفر حســینی اظهار کــرد :در
پی اعــالم مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر
آدمربایی دو تبعه کشــور عراق در شهرک بنفشه
کرج ،پیگیری موضوع آغاز شــد .وی اضافه کرد:
طبق اظهارات شاکیان مشخص شد که گروگانها
دو تبعه عراقی و از شــرکای تجاری آنها هســتند
که از اواسط اردیبهشــت ماه میهمان آنها بوده و
در پی تماس تلفنی افراد ناشــناس با این افراد و
سپس مالقات حضوری در تهران به اتفاق آنها به
رستورانی در فردیس مراجعه کردند و از آن پس
گوشی تلفن آنها خاموش است.
جانشین فرمانده انتظامی البرز گفت :شکات در
ادامه گفتند :در ســاعت  ۱۴روز بعد از حادثه فرد
ناشناســی با آنها تماس گرفته و اعالم میکند که
افراد ربودهشده نزد آنها هستند و برای آزادی آنها
باید در همان روز مبلغ سه میلیارد ریال به صورت
نقد یا به حســاب اعالمی واریز کننــد ،در غیر این
صورت گروگانها به قتل خواهند رسید.
حسینی خاطرنشان کرد :با توجه به حساسیت
موضوع شناسایی و دســتگیری متهمان و رهایی
گروگانها در دســتور کار مأموران قرار گرفت و با
راهنمایی پلیس و توجیه شــکات ،پس از چندین
مرحله قرار مالقات طرفین و حضور گروگانگیران
بــرای دریافت پول ،خــودروی متهمان در حوالی
شهرک بنفشــه ،شناسایی شد .جانشین فرماندهی
انتظامی اســتان البرز بیان کــرد :مأموران با انجام
اقدامات فنی و اســتعالم شــماره پــالک خودرو،
مســیر آن را ردیابی کردند و خودرو همان شــب
در شــهرک وحدت شناسایی و در عملیات پلیسی
متوقف و راننده آن دســتگیر شــد .حسینی اظهار
کرد :مأموران بالفاصله به مکان مورد نظر اعزام و
پس از رعایت موارد حفاظتی و امنیتی ،وارد منزل
ویالیی شــدند و پس از دســتگیری شــش آدمربا
در کمتر از چهار ســاعت پس از وقوع حادثه ،دو
گروگان را در صحت و سالمتی کامل آزاد کردند.
وی گفــت :متهمان دستگیرشــده بــه همراه
پرونده تشکیلشده تحویل مراجع قضائی شدند.
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التماسهای قاتل جانش را نجات داد
شرق :التماسهای پسر جوان که در یک درگیری فردی را به قتل رسانده
بود ،کارساز شد و والدین افغانستانی مقتول جوان ایرانی را بخشیدند.
به گزارش خبرنگار ما ،اســفند ســال  ۹۳خبر درگیری بین چند جوان
در پارکــی در ســعادتآباد بــه مأموران پلیــس داده شــد و زمانی که
تحقیقات آغاز شــد ،پلیــس فهمید درگیری بین دو جوان ایرانی و ســه
جوان افغانســتانی رخ داده و دراینمیان یکی از جوانــان ایرانی به نام
آرش با واردکردن ضربه چاقو به جوانی افغانستانی به نام یارمحمد ،او
را به قتل رسانده است.
جسد به پزشــکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات گستردهای ازسوی
مأموران آغاز شــد .دو جوان افغانســتانی ادعا کردنــد دعوا بین مقتول
و دوســت متهم به قتــل بود و آرش ناگهان بهســمت آنهــا رفت و با
واردآوردن ضربه چاقوی یارمحمد را کشت.
وقتــی پلیــس از آرش تحقیــق و بازجویــی کرد ،او گفــت :من تازه
از محل کارم به خانه رســیده بودم که دوســتم ســهیل تماس گرفت و
گفت ســه جوان به او حملــه کردهاند و قصد خفتگیــری دارند .او از
من درخواســت کمک کرد بالفاصله بهســمت پارکی که گفته بود رفتم
و دیدم هنوز هم ســه جوان آنجا هســتند؛ با یکی از آنها درگیر شــدم و
حین درگیری ضربهای هم به او زدم که باعث مرگش شــد .با شناسایی
اولیــایدم و صدور نظریه پزشــکی قانونی و ســایر مــدارک موجود در
پرونده ،کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه
 ۴دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شــد .در ابتدای جلسه رسیدگی
به این پرونده ،کیفرخواســت علیه متهم خوانده و ازسوی دادستان برای
متهم درخواســت صدور حکم قانونی شد .در ادامه پدرومادر مقتول در
جایگاه حاضر شدند و درخواست صدور حکم قصاص کردند .آنها گفتند
دیه نمیخواهند و چون پسرشــان در جوانــی و بدون اینکه قدرت دفاع
داشته باشد ،کشته شده است درخواست صدور حکم قصاص دارند.
در ادامــه متهم در جایگاه حاضر شــد .او اتهام قتــل را قبول کرد و
گفت :وقتی دوســتم تماس گرفت و به من گفت سه جوان افغانستانی

به او حمله کردهاند ،برای کمک به او به محل درگیری رفتم .من آن سه
جوان را نمیشــناختم و اصال نمیدانســتم درگیری به چه دلیل است.
دوســتم ادعا کرد آنها قصــد خفتگیری دارند .وقتی به پارک رســیدم
درگیری ادامه داشت و من هم برای کمک به سهیل با چاقو ضربهای به
مقتول زدم و ضربه هم به قفسه سینهاش برخورد کرد .متهم گفت :من
قصد کشتن او را نداشتم و اصال فکر نمیکردم اگر ضربهای بزنم ممکن
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است منجر به مرگ او شود و خودم هم فکر میکردم ضربه او را زخمی
کرده است اما بالفاصله بعد از اینکه ضربه چاقو به بدن مقتول برخورد
کرد ،او روی زمین افتاد و جانش را از دست داد.
ســپس متهم از اولیایدم درخواست کرد او را ببخشند اما آنها گفتند
قصدی برای بخشــیدن ندارند تا اینکه متهم با اجازه قضات بهســمت
خانواده مقتول رفت .او به دســتوپای مــادر مقتول افتاد و درحالیکه
بهشــدت گریه میکرد ،گفت :من از کرده خودم خیلی پشــیمان هستم.
کاری که کردم از روی عمد و تصمیم قبلی نبوده و نمیخواستم درگیری
ایجاد کنم و پســر شما را بکشم .من میخواستم از دوستم دفاع کنم .از
سالی که در زندان هستم خیلی عذابوجدان دارم مرتب داروی اعصاب
میخورم و حال روحیام خیلی بههم ریخته اســت .برای آرامش روح
فرزندتان دعا و نماز میخوانم .من جوانم و مادرم بیشــتر از خود من در
عذاب است .او در این سه سال به اندازه  ۳۰سال پیر شده است .به شما
التماس میکنم بهخاطر جوانیام به من رحم کنید .من روزهای سختی
را میگذرانم و تنبیه شــدهام .حتی نمیتوانم در زندان با کسی صحبت
کنم و روزها هم مثل شــب برایم ســیاه اســت .هر کاری شما بخواهید
انجام میدهم و هرچه بگویید قبول میکنم فقط درخواســت دارم من
را ببخشــید تا از این سختی که گرفتارش هســتم و عذابی که میکشم،
راحت شوم.
در نهایــت پدرومادر مقتول که اوضاع متهم به قتل را دیدند تصمیم
به گذشــت گرفتند و گفتند از آنجایی که فرزندشــان جوان از دنیا رفته و
آنها عذاب زیادی میکشــند ،نمیخواهند ایــن عذاب را به کس دیگری
هم منتقل کنند و مادر آرش هم سختی بکشد ضمن اینکه نمیخواهند
جوان دیگری از بین برود بههمیندلیل گذشت میکنند.
با توجه به گذشت اولیایدم ،متهم اینبار بهلحاظ جنبه عمومی جرم
مورد محاکمه قرار گرفت .او اتهام را قبول کرد و خواســتار بخشــش از
سوی دادگاه شــد .بعد از پایان گفتههای متهم و وکیل او ،هیئت قضات
برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

کیفقاپ حرفهای دستگیر شد
 کیفقاپ حرفهای با  ۲۲فقره ســرقت دستگیر
شــد .ســرهنگ بیژن جنتــی فرمانــده انتظامی
شهرستان فردیس البرز اظهار کرد :در پی دریافت
یک فقره پرونده شکایت به پلیس آگاهی مبنی بر
سرقت گوشی همراه از سوی یک راکب موتورسوار،
موضــوع در حال بررســی بود که شــکایتهای
مشابه پرونده مذکور از جمله موبایل و کیفقاپی
به پلیس آگاهی ارجاع شد .وی افزود :با توجه به
حساسیت موضوع ،شناســایی و دستگیری سارق
در دستور کار مأموران قرار گرفت که در تحقیقات
ابتدایــی از مالباختگان ،محرز شــد که یک راکب
موتورسوار در اقدامی غافلگیرانه به مالباختگان
نزدیک شــده و بدون آنکه فرصــت مقابله را به
آنها بدهد ،گوشــی همراه یا کیفدستی عابران را
سرقت کرده و بهســرعت متواری شده است .وی
گفت :مأموران با اســتفاده از تصاویر چهرهنگاری
و مراجعه به بانک اطالعاتی ســارقان سابقهدار،
ســارق را شناســایی و پــس از انجــام اقدامات
اطالعاتی بــا هماهنگی مقام قضائــی ،مخفیگاه
نامبــرده را تحت نظر قــرار داده و در یک فرصت
مناســب هنگامی که وی قصد خــروج از منزل را
داشت ،دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
ســرهنگ جنتی گفــت :متهــم در بازجوییهای
مأموران ،ابتدا منکر سرقتها شد ،اما در مواجهه
با مالباختگان و شــواهد موجود ،لب به اعتراف
گشــوده و به جرم خود مبنی بر  ۲۲فقره ســرقت
کیف و تلفن همراه اعتراف کرد.

نجات پسربچه از میان دود و آتش

 2ﮐﺸﺘﻪ و  4زﺧﻤﻰ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازى ﻣﺮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻪﺳﻮى ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ
شــرق :پلیس در تعقیب مردی اســت کــه بهدلیل
اختالف با خانواده همســرش دســت به سالح برد و
عالوهبر کشتن دو نفر ،چهار نفر را هم زخمی کرد.
اهالی بلوار طاقبســتان کرمانشــاه ســاعت ۲۲
دوشــنبه وقتــی صدای شــلیک گلوله شــنیدند ،در
تماس با مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مأموران را در
جریان قرار دادند .دقایقــی بعد اکیپهای پلیس در
محل حاضر شــدند .این در حالی بود که فرد تیرانداز
و همدســتش فرار کرده بودند .مأمــوران بالفاصله

بــا کمک اورژانس شــش زخمــی این حادثــه را به
بیمارستان منتقل کردند اما معلوم شد دو نفر از آنها
که زنی  ۵۷ســاله و مردی میانسال بودند ،جان خود
را از دســت دادهاند .کارآگاهــان در ادامه به تحقیق
درباره جزئیــات واقعه پرداختنــد و فهمیدند متهم
مردی است که از مدتها قبل با همسرش و خانواده
او اختالف داشــته اســت ،بههمیندلیل شب حادثه
درحالیکه سالح کالشنیکوف تهیه کرده بود ،همراه
برادرش به مقابل خانه پدرزن خود رفت و شــروع به

تیراندازی کرد .در همین حین یکی از همسایگان برای
سرکشی از خانه بیرون آمد که هدف گلوله قرار گرفت
و جانش را از دســت داد .همچنین معلوم شــد پنج
نفر دیگری که گلولــه خوردهاند ،ازجمله زن متوفی،
همگی از اعضای خانواده همسر قاتل هستند.
ســرهنگ »محمدرضا آمویی« ،معاون اجتماعی
فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمانشــاه ،دراینباره
گفــت :افراد ضارب پس از تیراندازی و قبل از حضور
مأموران ،موفق به فرار شــدند و تالش و جستوجو

برای دستگیری آنها ادامه دارد .او ادامه داد :از محل
تیراندازی هشت عدد پوکه گلوله سالح کالشنیکوف
کشف و دو دســتگاه خودروی زانتیا و پیکی متعلق
به خانواده عامالن تیراندازی نیز توقیف شــد .آمویی
افــزود :از منزل ضاربان یک قبضه اســلحه »امیک«
و یک قبضه اســلحه پران نیز کشف شــد .بنا به این
گزارش ،تاکنون سرنخهایی از محل اختفای متهمان
به دســت آمده اســت و پلیس به تــالش خود برای
جمعآوری سرنخهای بیشتر ادامه میدهد.

گفتوگو با یکی از قضات پیشگام در صدور مجازات جایگزین حبس

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
شــرق :از پنج قاضــی که از مجــازات جایگزین حبس
برای متهمان استفاده کردهاند ،دیروز از سوی معاونت
اجتماعی و پیشــگیری از جرائم قوه قضائیه تقدیر شد.
در این جلســه کارگروههایــی برای بررســی نواقص
مجازاتهای جایگزین تشــکیل و بر این نکته تأکید شد
که زیرســاختها باید فراهم شــود و اماکنی که افراد
قرار اســت بهعنوان مجازات جایگزین در آنها خدمت
کنند ،نیازهــای خود را ارائه دهند تــا قضات راحتتر
تصمیمگیری کنند .در حاشــیه جلســه دیروز با موسی
رهبر ،رئیس شــعبه  ۱۰۸دادگاه کیفری  ۲شــیراز که از
پیشگامان صدور مجازاتهای جایگزین است ،گفتوگو
کردیم که میخوانید.
 اصوال مجازات جایگزین چه ضرورتی دارد؟
با عنایت به موضوعات اقتصادی و اینکه در سیاست
جنایی اســالمی و در دین مبین اســالم چندان بر کیفر
تأکید نشــده است و حتی در خیلی از موارد به سیاست
بزهپوشــی و تشویقنکردن به اقرار توجه و تأکید شده و
باتوجه به اصل اقتضاگرایی و اینکه خیلیها معتقدند
این اصل ابزاری است برای رسیدن به عدالت و در دین
اســالم نیز به آن توجه شده اســت ،مجازات جایگزین
امــری مهم به نظر میرســد .مجازاتهــای جایگزین
میتواند جلوی هزینههای زیادی را که شخص محکوم
بعضا میتواند باعث آن شود ،بگیرد و همچنین از جنبه
منفی مجازات حبــس جلوگیری کند .اجرای کامل این
قانون میتواند باعث اعتماد عمومی مردم به دستگاه
قضائی شــود .همیشــه برای اجرای خــوب یک قانون
باید بســترهای فرهنگی ،حقوقــی و قضائی آن محقق
شــود و حتی شخص شــاکی نیز باید به این باور برسد
که مجــازات جایگزین حبس میتوانــد جنبه مثبت و
مؤثرتری در فرد محکوم داشته باشد.
 چه کار باید کرد که پذیرش عمومی برای اجرای
مجازات جایگزین حبس وجود داشته باشد؟
باید با فرهنگســازی و فراهمکردن بستر فرهنگی،
پذیــرش این مجازاتها را نهادینــه کرد تا ظرفیتهای
قانونی اســتفاده از مجازات جایگزین حبس مهیا شود.
ادارات و مؤسسات دولتی پذیرنده دراینباره که موظف
به پذیــرش محکومان در مجازاتهای جایگزین حبس
هســتند ،باید همکاری خوب و کامل داشــته باشــند و
نوع نگرش این مؤسســات باید نســبت به فرد محکوم
مثبت باشــد نه اینکه بهعنوان یک فرد طردشــده به او
نگاه شود.
 یکــی از چالشهــا در اجــرای مجازاتهای
جایگزین این اســت که ایــن مجازاتها میتواند
زمینهســاز دوباره جرم شــود؛ برای مثال میتواند
باعث افزایش سرقت شــود ،برای این مشکل چه
باید کرد؟
باید ابتدا به شــخصیت و سوابق متهم توجه و بعد
از بررســی ،از این نوع مجازات اســتفاده شــود؛ یعنی
باید بعد از بررســی اینکه فرد جنبه و ظرفیت مجازات

جایگزین را دارد از این نوع مجازات استفاده کرد.
 مجــازات جایگزیــن حبــس صرفــا بــرای
حبسزدایی و کمشدن مجرمانی است که در زندان
هستند یا اهداف دیگری را هم دنبال میکند؟
قطعا هدف اصلی اصالح و بازپروری است نه اینکه
صرفا از دست زندان یا زندانی رهایی پیدا کنیم.
 در قوانیــن وجــود دارد که متهــم باید موافق
اجرای مجازات جایگزین درباره خود باشد .اگر قرار
بر پذیرش خود متهم باشــد ،جنبه مجازاتی آن زیر
سؤال نمیرود؟
فردی کــه مرتکب یک فعل عمد یا غیرعمد شــده
است ،آن چیزی را که برایش مناسبتر است میپذیرد
و اگــر هم نپذیرفت مجازات اصلــی را باید تحمل کند؛
پس باتوجه به مزایا و شرایط مجازات جایگزین حبس،
این نوع مجازات برای او مناسبتر است.
 مجازات جایگزین بههرحال مجازات اســت و
متهم باید آن را بپذیرد ،چه مطابق میل او باشــد و
چه نباشد .شــرط پذیرش این نوع مجازات ازسوی
خود متهم آیا نمیتواند یک نقص باشد؟
بههرحال درحالحاضر قانون این حق را به او داده
است.
 به نظر شما این قسمت از قانون نیاز به بازنگری
ندارد؟
من اعتقاد دارم در بعضی از مــوارد آییننامه ماده
 ۷۹قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲باید بازنگری
شــود و تغییراتی اتفاق بیفتد .ایــن ماده و آییننامه ،در
مورد مجازات جایگزین حبس است و یکسری نواقص
و کمبودهایی دارد که باید در مورد آنها پیشبینیهای
الزم انجام شــود؛ مثال در آییننامه بحث بیمه حوادث
پیشبینی نشده که الزم است به این مورد توجه شود.
 مگــر مجرمانی که برایشــان مجازات جایگزین
در نظر گرفته میشود ،چه کارهایی باید بکنند که به
بیمه احتیاج دارند؟
مثــال انجام یکســری کارهای یدی در شــهرداری.
البته مجازات جایگزین صرفا به چنین مواردی محدود
نمیشود؛ مثال اگر کسی استاد دانشگاه است میتوانیم
او را مجبــور کنیم که به صــورت رایگان تدریس کند یا
اگر دندانپزشک است از او بخواهیم به صورت رایگان
تعــداد مشــخصی مریض را در روســتا یــا یک بخش
محروم مداوا کند اما فــردی که وضعیت کاریاش به
نحوی اســت که باید یک خدمت عمومی در شهرداری
انجام دهد ،ممکن است یکســری حوادث برای او به
وجود بیاید که این باید پیشبینی شود.
 اینکه فــرد بخواهد کاری را کــه در تخصصش
اســت به صورت رایگان انجام دهد ،بیشــتر شبیه
مجازات نقدی محسوب میشود؛ در واقع مثل اینکه
کار کند و مبلغ جریمهاش را بپردازد.
این نوع مجازات جایگزین حبس را که فرد خدمات
رایــگان در تخصص خــود ارائه دهد ،قانــون صراحتا
پیشبینی کرده اســت .درواقع مجازات اصلی که برای

متهم در نظر گرفته میشــود ،حبس است و نه جریمه
نقدی اما ما بــه او میگوییم حبس را تحمل نکن و بیا
این کار را انجام بده .حتی در برخی موارد جزای نقدی
هم مجازات جایگزین حبس است.
 آیــا فکــر میکنید مجــازات جایگزیــن برای
جلوگیری از وقوع جرم هم مفید است؟
من اعتقاد شــخصي دارم قطعا تأثیرگذار است اما
باید بسترسازی و فرهنگســازی شود چون در جامعه
ما این باور وجود دارد که وقتی با مجرم برخورد شــده
است که او به زندان برود و معموال شکات زمانی قانع
میشوند که طرف مقابل به زندان معرفی شده باشد.
 مجازات جایگزین برای چه نوع جرائمی در نظر
گرفته شده است؟
قانــون صراحتــا جرائمی را که مجــازات جایگزین

بــرای آنها در نظر گرفته شــده ،پیشبینی کرده اســت
و من اعتقــاد دارم باید در این قانــون بازنگری و دایره
شمول مجازات جایگزین حبس گســتردهتر شود .االن
کمی محدود است.
 االن مجازات جایگزیــن حبس به صورت رویه
ثابت استفاده نمیشــود و بیشتر به صورت نوآوری
است .چه باید کرد که رویه شود؟
بایــد برای قضــات کیفری کارگاههای آموزشــی
برگزار شود .نه صرفا در تهران بلکه در همه استانها
و شهرســتانها؛ البتــه بحث مجــازات جایگزین در
اکثر موارد اختیاری اســت اما این باید اصالح شود؛
یعنی باید در بعضی موارد مجازات حذف شــود نه
اینکه مجازات وجود داشــته باشد و بعد ما برای آن
جایگزین تعیین کنیم.

§Ö»Â¼Ä«ZÀ»½YÂyY
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 پســر هفتسالهای در آتشســوزی یک منزل
مســکونی در کوی  ۱۳آبان با کمک آتشنشــانان
از میــان دود و آتش نجات یافت .ســاعت ۱۳:۱۰
روز دوشنبه در تماس شــهروندان با سامانه ۱۲۵
و اعالم آتشســوزی یک منزل مسکونی واقع در
کوی  ۱۳آبان ،شــهرک معراج ،ســتاد فرماندهی
ســازمان آتشنشــانی تهران بیدرنــگ نیروهای
آتشنشــانی را به محل حادثه اعــزام کرد .بنابه
اظهار فرامرز ثانیخانی ،افسر آماده منطقه هفت
عملیات آتشنشــانی تهران ،یک واحد مسکونی
به وســعت  ۸۵مترمربع در طبقه ســوم مجتمع
مســکونی چهارطبقــهای بــه علــت نامعلومی
طعمه آتشسوزی شــد ،بهطوریکه هنگامی که
به محل حادثه رســیدیم دود و شعله آتش بسیار
زیادی از پنجرههای آن خارج میشد.
وی افزود :آتشنشــانان بالفاصلــه با رعایت
اصول ایمنی و مجهزشــدن به دستگاه تنفسی به
دو گروه تقســیم شــدند که در این میان ،یک گروه
به خاموشکردن آتش مشغول شده و گروه دیگر
هم به جستوجوی محبوسشدگان احتمالی در
داخل ساختمان پرداختند.
ثانیخانی اظهــار کرد :در حین جســتوجو،
نیروهــای آتشنشــانی توانســتند یک پســربچه
هفتساله را از داخل منزل نجات داده و به همراه
تعدادی از ساکنان ،از داخل ساختمان خارج کنند
و همچنیــن با اســتفاده از یک رشــته لوله آبده،
شعلههای آتش را مهار کردند.
این افســر آماده آتشنشــانی با اشاره به مهار
بهموقع آتشســوزی این منزل مسکونی ،تصریح
کــرد :تحقیقــات درباره علــت بروز ایــن حادثه
هماکنون از سوی کارشناسان آتشنشانی منطقه
در حال انجام است.

نوب

شماره مجوز۱۳۹۷٫۶۸۴ :

ت دوم

مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره م م ۹۷/۰۰۲۴/مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب  ۳۳۰شمال مارون )پسماند(
الف -شرح مختصر خدمات:
انجام عملیات خاکبرداری ،خاکریزی،احداث جوی خاکی ،تسطیح و شیب بندی ،اجرای مصالح قشر اساس زیر اساس و آسفالت ،شنریزی شکسته کارخانهای ،انجام عملیات پیگتی و بنایی
با سنگ ،لولهکشی آب و گاز ،ساخت و نصب مهارهای لوله ساخت  ،احداث ابرو بتنی مسلح ،کارهای فوالدی ،سنگکاری دیوارهای حائل جاده ،احداث حوضچه فاضالب ،عالئم و تجهیزات
ایمنی مدنظر میباشد.
ب( محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در حدود ۶۰کیلومتری اهواز و مدت انجام آن  ۶ماه میباشد
ج( برآورد کارفرما
برآورد کارفرماجهت انجام خدمات  ۱۳٫۴۸۳٫۲۹۵٫۷۷۴/-رسال و تعدیلپذیر میباشد.
د -شرایط مناقصهگران متقاضی
 مناقصهگران دارای حداقل پایه  ۵گرایش راه و ترابری در تعیین برنده مناقصه در شرایط برابر ،اولویت با شرکتهای بومی استانی میباشد. توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  ۶۷۴٫۱۶۴٫۷۸۹/-ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:الف :ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوقالذکر به شماره حساب  ۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران -اهواز کد  ۰حساب -به نام شرکت ملی نفتخیز جنوب
ب:ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوقالذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )۹۰روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت ) ۹۰روز( دیگر قابل تمدید باشد.همچنین
بدینوسیله تاکید میگردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است.
 توانایی ارائه  ٪۵مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( به عنوان تضمین انجام تعهدات داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به آدرس http://sajar.mporg.irهـ -محل و مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل میآید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان ،ضمن اعالم آمادگی به صورت کتبی جهت دریافت اسناد با ارائه اصل فیش بانکی و معرفینامه کتبی
معتبر در یکی از روزهای ادارای به یکی از آدرسهای ذیلالذکر مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق آییننامه اجرایی بند ج ماده  ۱۲قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده( به عمل آید.
 -۱مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  ۱۳۹۷/۰۳/۰۵لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
 -۲محل دریافت اســناد :واقع در اهواز ،کوی فداییان اســالم ،خیابان پارک) ۴رو به روی امور مســافرت( مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها ،اتاق کنترل و توزیع اســناد قراردادها) ،اتاق
شماره  (۱و یا تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان بیهقی ،پالک  ،۲۸ساختمان مرکزی یازدهم ،شرکت ملی نفت ایران ،طبقه دوم ،دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب
 -۳مبلغ خرید اســناد و شــماره حساب :واریز مبلغ  ۱/۷۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره  ۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷نزد بانک جمهوری اسالمی ایان شعبه مرکزی جمهوری اسالمی ایران -اهواز کد ۰
و ارائه فیش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
و -محل ،زمان و تحویل و گشایش پیشنهادها
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  ۱۵:۳۰روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۴/۱۰به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز  -کوی فداییان اسالم -خیابان نفت -ساختمان پنج طبقه
بلوک  ۱طبقه دوم اتاق ج  ۲۵۱تســلیم نمایند .ضمنا پیشــنهادات در ساعت  ۸:۳۰روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۴/۱۱گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصهگران با معرفینامه و
کارت شناسایی معتبر بالمانع است
همزمان ارائه معرفینامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری میباشد.
تذکر:حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ،شرکتنامه ،و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی میباشد.

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول  ۹۷/۰۲/۲۵و تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم ۹۷/۰۲/۲۶
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