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گـــزارش

رئيس ســازمان امــوال و امــالك بنياد مســتضعفان 
گفت: بهترين راه مطمئن برای ايمن ســازی ساختمان 
آلومينيوم، تعطيلی موقت اســت تا عمليات ايمن سازی 

هرچه سريع تر آغاز شود.
محمد پيرعلی با اشــاره به فعاليت ساختمان 15 طبقه 
معروف »آلومينيوم« به متراژ 4300 مترمربع در خيابان 
جمهوری تهران كه در ســال 1343 با اســتانداردهای 
مربوط به آن دوره احداث شــده و همچنان فاقد "پايان 
كار" اســت گفت: هر چند اسکلت ساختمان آلومينيوم، 
بتنی و برابر نظر كارشناســان كماكان دارای استحکام 
نســبی خوبی است و پنج دستگاه آسانسور دارد اما فاقد 
راه پله فرا و گاز شهری است و با آنکه دارای بيمه آتش 
ســوزی و حوادث و مسئوليت اســت اما فاقد سيستم 
اعالم و اطفای حريق بوده و تأسيســات برقی فرســوده 

و مستهلك، زنگ های خطر را به صدا درآورده است.
رئيس سازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان با تاكيد 
بر ناايمن بودن آلومينيوم ادامه داد: موضوع ناايمن بودن 
اين ساختمان آنقدر جدی اســت كه بنياد مستضعفان 
ناگزير شد آتش نشــانانی را در سه شيفت آنجا مستقر 
نمايد و حال با گذشــت 58 ســال از عمرش در ليست 

ساختمان های ناايمن تهران ديده می شود.
وی ادامه داد: در پی اخطار ســازمان آتش نشانی مبنی 
بر تجهيز »ســاختمان آلومينيوم« به سيستم های اعالم 
و اطفای حريق و ايمن ســازی آن، مذاكرات با كســبه و 

صاحبان ســرقفلی داشته و اخطارهای الزم را نسبت به 
ايمن ســازی اين ســاختمان برای پيشگيری از هرگونه 
مخاطرات احتمالی برای كســبه و شهروندان، به شورای 

كسبه ساختمان آلومينيوم داده است.
پيرعلــی ضمن تاكيــد بر لزوم به روز شــدن ايمنی اين 
ســاختمان پس از گذشــت 58 ســال از عمــرش در 
حاليکه دچار حريق گســترده ای در ســال 94 شده بود، 
گفت: موضوع عدم ايمنــی در اين مجتمع تجاری آنقدر 
جدی بوده كه برای جلوگيــری از هرگونه حادثه در اين 
ساختمان، اقدام به استقرار تيم های 24 ساعته آتش نشانی 
در اين مجتمع كرده تا از هرگونه حريق و حادثه احتمالی 
اجتناب شــود. وی با تاكيد بر درك شرايط كسب و كار 
كسبه، گفت: ادامه فعاليت اين ساختمان در شرايط فعلی 
ممکن نيســت و علی رغم تمامی تذكــرات و اخطارهای 
داده شــده نيازمند همراهی كسبه، برای اجرای عمليات 
ايمن سازی در اين مركز تجاری پرتردد و ناايمن هستيم. 
رئيس سازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان ادامه داد: 
اين انتظار نيز از كســبه اين مجتمع تجاری وجود دارد تا 
با درك مخاطرات احتمالی در شرايط فعلی، همراهی الزم 
را برای شــروع ايمن سازی "آلومينيوم" تا اتمام عمليات 
ايمنی آن داشــته باشــند. پيرعلی همچنين با تأكيدی 
دوباره گفت: ساختمان آلومينيوم ايمن نيست. پيشگيری 
از يك تجربه تلخ، همراهی كســبه در »تخليه مقطعی« 

واحدها و همراهی ساير دستگاه های ذيربط را می طلبد.

»ساختمان آلومینیوم« ایمن نیست
رييس مركز اطالع رســانی پليــس راهنمايی و رانندگی 
تهــران بــزرگ از برخورد با عدم رعايــت حق تقدم در 

خروجی يا همان جناغی بزرگراه ها و معابر خبرداد.
ســرهنگ علی اصغر شــريفی در گفت وگو با ايســنا، با 
اشــاره به آن دســته از رانندگانی كه با عدم رعايت حق 
تقدم عبــور در خروجی ها و جناغی معابر و به خصوص 
بزرگراه ها اقدام به تضييع حقــوق ديگر رانندگان و نيز 
اخــالل در ترافيك می كنند، گفــت: اين افراد اصطالحا 
تصــور می كنند كه زرنگ هســتند و زرنــگ بازی در 
می آورنــد. چنيــن رانندگانی به جــای آن  كه در الين 
مربــوط به خود برای خروج از معابر و بزرگراه ها حركت 
كنند از الين های مجاور وارد مسير شده و عالوه بر اينکه 
در رونــد ترافيك اخالل ايجــاد می كنند، احتمال وقوع 

تصادفات را نيز افزايش می دهند.
وی افزود:  در همين راســتا نيز طرح پليس در خروجی 
بزرگراه ها يا همــان جناغی ها به اجرا درآمده و ماموران 
با حضور فيزيکی و نيز با استفاده از دوربين ها نسبت به 

اعمال قانون و جريمه متخلفان اقدام خواهند كرد.  
رييس مركز اطالع رســانی پليــس راهنمايی و رانندگی 
تهران بزرگ درباره مبلــغ جريمه اين تخلف اظهاركرد: 
مبلغ اين جريمه 52 هزار تومان اســت كه بايد از سوی 
راننده پرداخت شود. شــريفی از رانندگان خواست كه 
از انجــام حركاتی كه در حين رانندگی منجر به تضييع 
حقوق ديگر رانندگان شــده و ايمنــی ترافيك را نيز به 

مخاطره می اندازد پرهيز كنند.
پيش از اين ســرهنگ ســيد ابوالفضل موســوی پور - 
جانشــين رييس پليــس راهنمايــی و رانندگی تهران 
بــزرگ - از نصــب دوربين هايی جديد بــرای برخورد 
بــا اين تخلف خبر داده و به ايســنا گفتــه بود: در اين 
خصوص هماهنگی هايی با معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداری تهران انجام شــد و بر اين اساس از چند روز 
آينده تعدادی دوربين در ســر جناغی بزرگراه ها نصب 
می شود. وی درباره اينکه اين دوربين ها در كدام مناطق 
نصب خواهد شــد نيز گفته بود: اين موضوع را بررســی 
كرديم و قرار شــد تا در فاز نخســت اين دوربين ها در 
جاهايی كه هم در صبح و هم در ساعات بعدازظهر تردد 
بااليــی دارند و حجم ترافيك در آن ها باالســت، نصب 
شــوند. اين مناطق شناسايی شده است و طی چند روز 

آينده دوربين ها در آن نصب خواهند شد.  
جانشــين رييس پليــس راهنمايــی و رانندگی تهران 
بزرگ با بيــان اينکه اقدام برخی از رانندگان در جناغی 
بزرگراه ها به طور آشکار تضييع حقوق رانندگان منضبط 
و قانونمند اســت، گفت:  متاسفانه برخی تصور می كنند 
كــه چنين رفتاری نوعی زرنگی اســت و بدون آنکه در 
الين مربوطه تردد كنند، در نزديکی خروجی به اصطالح 
راه را می بُرنــد و از الين ســوم و چهــارم وارد خروجی 
 می شــوند. ايــن اقدام هم خــالف قانون و هم بســيار 

خطرناك است.

جریمه در انتظار »زرنگ بازی« برخی رانندگان

اژه ای در جلسه شورای عالی قضائی تاکید کرد: 

اقدامات در حادثه متروپل باید بازدارنده باشد
 چرایی درگیری پلیس 

با برخی از متهمان
انتشــار فيلم هايی در فضای مجازی كه يك طرف 
آن پليس اســت، با واكنش هايی در جامعه مواجه 
می شــود كه می بايســت واقع بينانه با اين قبيل 
موضوعــات برخورد كرد تا شــائبه ای برای مردم 

پيش نيايد.
در هر مجموعه سازمانی ممکن است اتفاقاتی بيفتد 
كه در افــکار عمومی ذهنيت بدی نســبت به آن 
سازمان ايجاد شود. اگر يك نفر رفتاری از اين دست 
داشت ما نبايد آن را به كل مجموعه منتسب كنيم؛ 
اگر چند پليس بد برخورد می كنند و يا چند پزشك 
زير ميزی می گيرند نمی توان اين موضوع را به همه 
منتســب كرد. درست است كه پليس وظايفی دارد 
و در راســتای انجام وظايفش بايد پاسخگو باشد اما 
هيچکدام از اينها مجوزی نمی شــود كه برخوردی 

خارج از مأموريت انجام شود.
در روزهــای اخير فيلم هايــی در فضای مجازی از 
درگيری پليس با شهروندان منتشر شد كه پليس 
اعالم كرد در برخی از موارد اين فيلم ها صحت دارد 
و مأمور نتوانسته صحنه را كنترل و با متهم درگير 
شده اســت و برخی ديگر از اين فيلم ها غيرواقعی 
اســت. اين موضوع را با فرماندهان فراجا در ميان 

گذاشتيم.
سردار حسين اشتری در گفتگو با مهر در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اينکه آيا درگيری های بين مأموران 
پليس با مردم نسبت به سال های قبل بيشتر شده 
است يا خير، گفت: اين نکته را توجه كنيد بسياری 
از فيلم ها تقطيع شده بيرون می آيند و تا زمانی كه 
قبل و بعد فيلم را نديده باشيم نبايد قضاوت كنيم.
وی افزود: در بسياری از موارد زمانی كه فيلم كامل 
از درگيری بيرون می آيد مردم حتی از رفتار پليس 

برای برخورد با آن مجرم حمايت كرده اند.
فرمانده انتظامی كل كشــور گفت: البته جايی كه 
الزم باشــد ما به همکاران مان تذكر می دهيم و از 

حق مردم دفاع می كنيم.
سردار مهدی حاجيان نيز در پاسخ به سوالی مبنی 
بــر اينکه واكنش فراجا بــه درگيری های پليس با 
مردم چيســت گفــت: كليپ هايی كــه در فضای 
مجازی منتشر می شــود يا بعضاً از سوی معاندين 
اســت يا افرادی كه به هر دليلی می خواهند چهره 

پليس را مخدوش كنند.
وی با اشــاره به اينکه معاندين ســعی دارند با سو 
گيری هــای منفی و اهداف خــاص چهره پليس 
را در بيــن مردم خراب كننــد، گفت: افراد بايد به 
اين مســاله توجه كنند كه قبــل و بعد يك كليپ 
چه اتفاقی افتاده اســت. البتــه در بعضی از مواقع 
رفتارهايــی از همکاران ما ســر می زند كه ما اين 
رفتارها را تأييد نمی كنيم. البته منظورم اين نيست 
كه تمام همکاران ما رفتار بدی دارند اما می خواهم 
بگويم اين رفتارها در برخی از همکاران ما مشاهده 

می شود
سخنگوی فراجا گفت: خيلی از اين كليپ ها جعلی 
است، به عنوان مثال معاندين كليپ های مربوط به 
ســال 98 يا حتی 96 را منتشر كرده اند و گفته اند 

كه مربوط به اين بازه زمانی می شود.
به گفته وی، برخی از اين فيلم ها تقطيع شده است 
و صرفــاً لحظه درگيری و برخورد پليس را نشــان 
می دهد و قبل و بعد آن درگيری را نشان نمی دهد.

سردار حاجيان گفت: پليس اختيارات قانونی دارد 
و همــه بايد از فرمان پليــس تمکين كنند و نبايد 
مقاومت كنند. مهم نيســت فردی كه پليس به آن 
دســتور و فرمان ايست می دهد چه مقام و منصبی 
دارد، مهم اين اســت آن لحظه آن فرد بايد در آن 

نقطه متوقف شود.
وی گفــت: البتــه در بعضی از مواقــع رفتارهايی 
از همکاران ما ســر می زند كه ما ايــن رفتارها را 
تأييــد نمی كنيــم. البته منظورم اين نيســت كه 
تمــام همکاران ما رفتار بــدی دارند اما می خواهم 
بگويم اين رفتارها در برخی از همکاران ما مشاهده 

می شود.
ســردار حاجيان ادامه داد: البته اگر رفتاری ببينيم 
با توجه به سيستم های نظارتی كه در فراجا وجود 
دارد اين افراد فرا خوانده می شــوند، بازخواســت 
می شــوند و اگر جرمی انجام داده باشــند قطعاً با 
آنهــا برخورد می شــود. وی در پايان گفت: پليس 
خدمتگزار مردم اســت و ما به هيچ عنوان خودمان 

را برتر از مردم نمی دانيم و نمی بينيم.
امــان اهلل قرائی مقدم جامعه شــناس در گفتگويی 
در پاســخ به اينکه بايد چه اقدامــی انجام دهيم 
تا شــاهد چنين برخوردهايی در آينده نباشــيم، 
گفــت: در عين حــال كه به خانواده هــا و والدين 
بايــد قــدرت پليس، اقتــدار پليس، مشــروعيت 
و احترام آن را گوشــزد كنيم، بايــد پليس را هم 
به كســب بيشــتر آموزش روابــط و مهارت های 
 ادراكی و انســانی عالوه بر كسب مهارت های فنی 

دعوت كنيم.
مهارت فنی اولين مرحله مديريت است، بعد از آن 
نيز مهارت انســانی قرار می گيرد. فردی كه در اين 
رده است بايد عالوه بر مهارت فنی يعنی آگاهی از 
پليس و اقتدار و قدرت، مهارت ادراكی نيز داشــته 
باشد؛ يعنی بداند كه با عملش چه لطمه ای ممکن 
است به نظام سياسی، اجتماعی، اقتدار و شخصيت 
پليــس و هم قطــاران خود بزند؛ بــه عبارت ديگر 
مهارت ادراكی يعنــی درك موقعيت، درك فضای 

اجتماعی و درك اينکه در چه رده ای است.

درنگ

رئيس دســتگاه قضا در خصوص نحوه رسيدگی به حادثه 
متروپل آبادان توصيه های مهمی به مسئوالن قضائی ارائه 

داد.
بــه گــزارش مركز رســانه قــوه قضائيه، حجت االســالم 
والمســلمين محسنی اژه ای، در جلسه شــورای عالی قوه 
قضائيه، ضمــن تبريك والدت باســعادت حضرت فاطمه 
معصومــه )س( و روز دختر، به حادثــه غمبار فروريختن 
ســاختمان در آبادان اشــاره كرد و جانباختن تعدادی از 
هموطنــان در اين حادثه را به مردم خوزســتان و به ويژه 
مــردم صبور آبــادان و خانواده های معزا مجدداً تســليت 
گفت و اظهار داشت: امروز تنها خانواده های داغدار، عزادار 
نيســتند بلکه همه مردم ايران از وقوع اين حادثه غمناك 
هســتند. رئيس دســتگاه قضا در ادامه با اشاره به هيئت 
اعزامی از طرف دادســتانی كل كشــور و همچنين هيئت 
اعزامی از جانب دولت و تکليف كميســيون عمران مجلس 
برای بررســی ابعاد حادثه آبادان، بيان داشت: هيئت های 
اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، 
بايد ضمن تشريك مساعی و تبادل اطالعات، حادثه آبادان 
را هر چه ســريع تر به صورت همه جانبه، جامع، هماهنگ 
و آسيب شناســانه بررســی كنند تا از جهات مختلف، يك 
 گــزارش كامل و جامــع ارائه شــود و تصميمات مقتضی 

اتخاذ گردد.
رئيس عدليه در ادامه با تبيين و تشــريح ســه مرحله ای 
كه در بررســی حوادثی نظير حادثه آبــادان، بايد مدنظر 
قــرار گيرند و هيأت های اعزامی در همين موارد مشــغول 
بررســی دقيق هستند، گفت: در اين قبيل ساختمان ها، به 
صورت مشخص، قراردادی بين شهرداری و شخص حقيقی 
منعقد می شــود؛ بايد بررسی شود كه اين قرارداد از جهات 
مختلف درســت بوده يا نه؟ آيا اين ساختمان برای شروع 
به ســاخت، جواز داشــته يا خير؟ آيا جواز صادر شده بر 
اساس اســتانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاه های مربوطه و 
افراد خاصی كه در اين قبيل مســائل بايد تصميم گيری و 
اظهارنظر می كردند، آيا كار خود را درســت انجام داده اند؟ 
دســتگاه هايی نظير شهرداری، كميسيون ماده 100، نظام 
مهندســی، وزارت راه و شهرســازی، قوه قضائيه و ســاير 
دستگاه های مســئول، آيا وظايف و مسئوليت های خود را 

به درستی انجام داده اند؟

وی تصريــح كرد: طی روزهای اخير پاســخ بســياری از 
ســواالت باال و همچنين مســائل ديگر تا حدودی روشن 
شــده است اما جهت بررسی دقيق تر نياز هست كه مسائل 

به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود.
قاضی القضات در ادامه با اشاره به وظايف و مسئوليت هايی 
كه شهرداری ها در قبال ساختمان ها و بناها و مستحدثات 
دارند، تصريح كرد: اگر شــروع ســاخت و ساز ساختمانی، 
بدون اخذ پروانه باشــد؛ يــا اينکه برخالف مفــاد پروانه، 
ســاخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورين خود 
می تواند رأساً از احداث ســاختمان مزبور جلوگيری كند. 
همچنين اگر ســاختمانی به صورت خالف ســاخته شده 
باشــد، شــهرداری می تواند موضوع را به كميسيون ماده 
100 اعالم كند و كميســيون مزبور چنانچه حکم به قلع و 
قمع داد و اين رأی قطعی شد، باز در اينجا خود شهرداری 
و كميســيون ماده 100 می توانند صاحــب ملك را ملزم 
به انجام اصالحــات الزم يا تخريب بنــا كنند؛ در صورت 
استنکاف مالك از اجرای حکم نيز، شهرداری می تواند برای 

تخريب، اقدام كند.
رئيــس قوه قضائيه در ادامه با اشــاره به وظايف ســازمان 
نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمان ها، اظهار داشت: 
فردی كه می خواهد ســاختمانی را بســازد، بايد طراحی، 
نقشــه اجرايی و ساير اســناد و مدارك الزم را ارائه دهد 
و نظام مهندســی حســب مورد، مهندس متناسب با اين 
قضيه را معرفی می كند؛ مهنــدس ناظر وظيفه نظارت بر 
مراحل مختلف ســاخت و ســاز را دارد؛ چنانچه مهندس 
ناظر تخلف كرد و شــهرداری به اين امر واقف شد، موظف 
اســت كه موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطالع دهد؛ 
گاهی اوقات بايد حســب مورد، فرد را به دســتگاه قضائی 
معرفی كند؛ گاهی نيز بايد در راســتای مســائل انتظامی، 
برخوردهــای مقتضی صورت گيرد؛ علــی ايحال در قبال 
ســاختمان فرو ريخته آبادان نيز بايد اين مورد نيز با دقت 

بررسی شود.
وی بــا بيان اينکــه مصوبات شــورای عالی شهرســازی 
الزم االجراســت، گفت: شهرداری و ساير دستگاه ها موظف 
به اجرا و لحاظ مصوبات شــورای عالی شهرسازی هستند؛ 
لذا بايد بررسی شود كه در مورد ساختمان فروريخته آبادان 
اين مصوبات لحاظ شده بود يا خير؟ همچنين مجری پروژه 

نيز از جهات مختلف مسئوليت های سنگينی برعهده دارد، 
بنابراين بايد بررسی شــود كه اين مجری به تکاليف خود 

عمل كرده بود يا خير؟
رئيس عدليه با اشــاره به فلســفه صدور پايــان كار برای 
ســاختمان ها، تصريح كرد: پايان كار برای اين مهم صادر 
می شــود كه لحاظ ضوابط و اصول مهندســی و ايمنی در 
ســاختمان تأييد شود؛ اين امر در شرايطی است كه برخی 
از طبقات ساختمان فروريخته آبادان به بهره برداری رسيده 
بودند و برخی ديگر از طبقات آن در حال ســاخت بودند؛ 
بنابراين طبيعی است كه ساختمان مزبور پايان كار نداشته 
است؛ آيا اين ساختمان اِشــکال و ايرادی داشته كه پايان 
كار نداشــته اســت؟ علی ايحال اين مســائل و مشابهات 
آن بايد از ســوی هيئت های اعزامــی به دقت و به صورت 
آسيب شناسانه مورد بررسی قرار گيرند تا از تکرار اين قبيل 

حوادث جلوگيری شود.
وی ادامه داد: دو اصالحيه در مورد ســاختمان فرو ريخته 
آبادان وجود داشته؛ بدين معنا كه اول پروانه برای طبقات 
مشــخص صادر شده و ســپس دو بار، طبقاتی اضافه شده 
است؛ ســوال اين اســت كه آيا اين طبقات اضافه شده با 
فونداســيون اصلی، سازه پيش بينی شده و نقشه ارائه شده 
به نظام مهندســی و شــهرداری ســازگار بوده است؟ آيا 
فونداســيون و زيرساخت ساختمان مزبور توان آن طبقات 
اضافی را داشــته است؟ اينها مســائلی است كه بايد مورد 

توجه و بررسی قرار گيرد.
محســنی اژه ای در ادامه اظهار كرد: آيا پس از ســاخت و 
بهره برداری از ساختمان، آثار و نشانه هايی از ناايمن بودن 
آن بروز كرده است؟ دستگاه های مسئول در اين راستا چه 
اقداماتی انجام داده اند؟ ســازمان نظام مهندسی می گويد 
در اين خصوص نامه زده اســت؛ آيا صرف نامه كافی بوده 
است؟ آيا اين سازمان به مهندس ناظر هم كه زير مجموعه 
خودش اســت، تذكــر داده؟ آيا تخلــف و كوتاهی از آن 
مهندس ناظر ســر زده يا خير؟ اينها مسائل ديگری است 
كه بايد در قضيه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گيرد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره كرد و 
گفت: يکی از وظايف اوليه پس از وقوع حوادثی نظير حادثه 
آبادان، تشکيل ستاد بحران در صورت لزوم به نسبت حجم 
و پيچيدگی حادثه است؛ همچنين عاجل ترين كار در اين 

مرحله، به كارگيری همه امکانات و تجهيزات جهت كمك 
به كسانی است كه زير آوار مانده اند؛ ممکن است اقدامات 
جانبی ديگری نيز الزم باشــد؛ اگر كسی در اين قسمت ها 

كوتاهی كرد، چه بايد كرد؟
رئيس عدليه در ادامه با اشاره به اهميت مقوله اطالع رسانی 
صحيــح در رابطه بــا حوادثی نظير حادثه آبــادان، اظهار 
داشت: اطالع رسانی حوادثی نظير حادثه آبادان بايد شفاف 
و در عين حال به دور از التهاب آفرينی باشــد؛ چرا كه اين 
التهاب آفرينی ها گاهی كار را بــرای مجريان، مددكاران و 
تصميم گيران مشکل می كند و برای مردم و و خانواده های 

داغدار دردسر و گرفتاری ايجاد می كند.
حجت االســالم والمســلمين محســنی اژه ای در ادامه با 
جمع بندی مراحلی كه هيئت های اعزامی از قوای مختلف 
برای بررسی و رسيدگی به حادثه آبادان بايد لحاظ كنند، 
گفــت: موارد فوق الذكر نه صرفاً بــرای تعقيب متخلفين و 
مجرمين حادثه آبادان )كه اين مهم هم حتماً بايد با جديت 
انجام شــود(، بلکه برای آسيب شناسی جهت جلوگيری از 
وقــوع حوادث مشــابه بايد به صــورت همه جانبه و دقيق 
لحاظ شود تا گزارشی جامع و سريع در اين خصوص آماده 
گــردد؛ هيئت اعزامی قوه قضائيه از لحــاظ حقوقی نيز با 
اخذ اطالعات از ديگران به تکميل هر چه سريع تر گزارش 
مبــادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابــق با قانون و به 

فراخور موضوع صورت گيرد.
رئيـس قـوه قضائيـه بـا تاكيد بـر اينکـه چنانچـه تخلف و 
جـرم هـر دسـتگاه و فـردی چه شـخصی و چـه اداری در 
قضيـه حادثـه آبـادان محرز شـود، بايـد بـدون مالحظه و 
اغمـاض برخـورد سـريع و بازدارنده و جـدی صورت گيرد؛ 
بـه اهميـت مقولـه تبييـن موضـوع بـرای مـردم از حيـث 
تفکيـك قائـل شـدن ميـان جـرم و تخلـف اشـاره كـرد و 
گفـت: بايـد در خصـوص حوادثـی نظيـر حادثـه آبـادان، 
موضـوع را از ايـن حيـث كه مرجع رسـيدگی بـه تخلف با 
جـرم متفـاوت اسـت، تبييـن كنيـم؛ برخی از اين مسـائل 
در نتيجـه نهايـی كـه همـان جانباختـن و مصدوم شـدن 
مـردم اسـت، مؤثـر بـوده و در برخـی مـوارد ممکن اسـت 
تخلفـی صـورت گرفتـه باشـد امـا نتيجـه ايـن تخلـف آن 
اتفاقـات نباشـد؛ از نظـر قانونی ايـن دو، در نوع رسـيدگی 

كامـاًل متفاوت اسـت.

علی سلطانی -  دهیار آئینه ورزان

دهیاری روستای آئینه ورزان از توابع شهرستان دماوند در نظر دارد پروژه 
های )1- خاکبرداری ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت خیابان زرین 
 ) سنتی  حمام  بازسازی   -5 آبشار  تا  دماوند  قدیم  جاده  حدفاصل  کوه 
روستای آئینه ورزان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید، 
شده  تعیین  تاریخ  در  میشود  دعوت  الشرایط  واجد  متقاضیان  کلیه  از  لذا 
جهت دریافت اسناد به نشانی دماوند روستای آئینه ورزان ، دفتر دهیاری و 

شماره تماس 02176354075 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند :
1- مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1401/03/18 لغایت 1401/03/25

2- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد از تاریخ 1401/3/26 تاپایان وقت 
اداری مورخ 1401/04/02 

3- زمان گشایش پیشنهادات و برگزاری کمیسیون عالی معامالت روز شنبه 
مورخ 1401/04/04 رأس ساعت   15 می باشد  

4- دهیار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
5- هزینه درج آگهی در هر نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10- نوبت دوم: 1401/03/18

آگهی مناقصه

موضوع مورد 
مناقصه 

میزان سپرده برآورد به )ریال(
شرکت در 

مناقصه )ریال(

محل تأمین رتبه 
اعتبار

زیرسازی و 
آسفالت خ آبشار 

24/218/169/888 1/220/000/000
ریال

منابع داخلی 5 راه 
دهیاری

 بازسازی حمام 
سنتی

5/708/159/198 290/000/000
ریال

منابع داخلی 5 ابنیه
دهیاری

ت اول
سال تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفریننوب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی 
در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های 
پشتیبانی و خدماتی را به شماره فراخوان 20010002088000012 
و مبلغ برآورد -/9/771/465/918 ریال به پیمانکاران دارای گواهی 
صالحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته های خدمات 

عمومی و حمل و نقل واگذار نماید.
،از  ها   پاکت  بازگشایی  تا  اسناد  تحویل  و  مناقصه  مراحل  کلیه 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  درگاه سامانه  طریق 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. کلیه متقاضیان شرکت در 
فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و 
کلیه  برای  بر خط(  صورت  )به  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی ، اقدام الزم را به عمل آورند.
زمان انتشار در سامانه : ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1401/3/9

مهلت دریافت اسناد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/3/12
مورخ  دوشنبه  روز   19 ساعت  پیشنهاد:  های  پاکت  ارسال  مهلت 

1401/3/23
زمان بازگشایی: ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1401/3/25

آدرس: مشهد مقدس ، بلوار وکیل آباد ، نبش وکیل آباد 30 ، اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی ، امور پیمان 

ها ، تلفن: 4- 38680681 داخلی: 341 و 340
شناسه آگهی 1326549

م الف 2130
نوبت اول 1401/3/9 ، نوبت دوم 1401/3/10

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

خراسان رضوی

»آگهی مناقصه عمومی «
»یک مرحله ای نوبت اول«

نوبت دوم

شناســه آگهی: )1323576(    م الف: 761

 آگهي ابالغ برگ تفهيم اتهام
 به آقاي علي عليزاده 

مدنــی،  دادرســی  آئیــن  قانــون   73 مــاده  مفــاد  بــه  »نظــر 
ــم اتهــام شــماره 3845 مــورخ 1401/02/11  ــاغ و تفهي ــرگ اب ب
ــد  ــزاده فرزن ــی علي ــه آقــای عل ــاغ مــوارد اتهامــی ب ــر اب ــی ب مبن
ايــام، اســتان  در  بانــك  شــعب  مديريــت  كارمنــد   پيرولــی 

اباغ می گردد.« 
ايــن آگهــی در دو نوبــت متوالــی در روزنامــه كثيراالنتشــار درج 
و بــه نامبــرده ابــاغ می گــردد حداكثــر ظــرف مــدت 30 روز از 
تاريــخ درج ايــن آگهــی دفاعیــات خــود را بــه دفتــر اداره كل امــور 

كاركنــان ايــن بانــک ارســال نمايــد.
اداره کل امور کارکنان بانک کشاورزی 

دوم
ت 

نوب

آگهی مفقودی
انتظامــی بــه شــماره    بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتورســیکلت 

شــماره  و   NEOJCGBSJ84715 موتــور  شــماره  بــه   65787  -125
  200 cc 1390 باجــاج مشــکی مــدل NEO***200B9035451 تنــه 
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مفقود شده است  و از درجه اعتبار ساقط گردید.


