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ایسـنا :جـای مرمـوزی اسـت .تصـور بیشـتر آدمها
از اتفاقـات داخـل آن ،زاییـده فیلمهـا یـا در بهترین
حالت ،حاصل خاطرات راسـت و دروغ کسـانی اسـت
کـه پایشـان بـه آنجا باز شـده اسـت.
صحبـت از زنـدان و بازداشـتگاه اسـت .زنـدان بـه
جایـی میگوینـد کـه محکومـان در آن نگهـداری
میشـوند و بازداشـتگاه هـم محـل پذیرایـی از
کسـانی اسـت که فعال متهم هسـتند و ممکن اسـت
بیگناهیشـان ثابـت شـود.
زندانـی اگـر دوران محکومیتـش موقـت باشـد و
بـه مـرگ طبیعـی نمیـرد ،بعـد از تحمـل حبـس آزاد
میشـود و مـیرود دنبـال زندگـیاش .اگـر هـم
حبسـش ابـد یـا محکـوم به اعـدام باشـد یـا موعد
مرگـش به صـورت طبیعی فرا برسـد ،زنـدان برایش
خانـه آخر اسـت و چارهای نـدارد جز اینکـه همان جا
با زندگـی خداحافظی کنـد .از طرفی ممکن اسـت به
مـرگ طبیعی نمیرد؛ یعنی کشـته شـود یا خودکشـی
کنـد .بـرای متهـم بازداشـتی هم سـه حالت بیشـتر
وجـود نـدارد؛ یـا معلـوم میشـود گناهکار اسـت که
بایـد بـرود دادگاه و محکـوم شـود کـه اگـر حکمش
حبـس یـا اعـدام باشـد بـه زنـدان مـیرود و اگـر
مجـازات دیگـری داشـته باشـد ،بعـد از اجـرای
مجازات آزاد اسـت ،یا بیگناه اسـت و آزاد میشـود،
یـا میمیـرد .ایـن مـرگ هـم میتوانـد طبیعـی ،قتل
یا خودکشـی باشـد .پس پشـت دیوارهای ساختمان
مرمـوز فقـط دو سرنوشـت در انتظار میهمان اسـت؛
آزادی یـا مرگ.
بـه گـزارش ایسـنا ،زندانیـان و بازداشـتیهایی در
ایـران بودهانـد کـه در حبـس مردهانـد و مرگشـان
خبرسـاز شـده اسـت .در ادامـه ،مشـهورترینها را
مـرور میکنیـم:
سعید امامی
سـعید امامـی یـا سـعید اسلامی ،معـاون وزیـر
اطالعـات در دوران وزارت علـی فالحیـان بـود .نـام
او زمانـی بـر سـر زبانهـا افتاد که بـه عنـوان متهم
اصلـی جنایـات موسـوم بـه «قتلهـای زنجیـرهای»
معرفـی شـد .قتلهای زنجیـرهای ،مجموعـه جنایاتی
بـود که طی آن برخی نویسـندگان و فعاالن سیاسـی
از جملـه داریـوش فروهـر و محمـد مختـاری به قتل
رسـیدند .در زمـان وقـوع قتلهـای زنجیـرهای،
سـعید امامـی در وزارت اطالعـات مشـاور بـود .این
وزارتخانـه در تاریـخ  ۱۵دی  ۱۳۷۷در اطالعیـهای
اعلام کـرد کـه گروهـی از اعضـای وزارت اطالعات
مسـئول قتلهـای زنجیـرهای بودهاند و سـعید امامی
از جملـه آن افـراد بـوده اسـت .امامـی پنجـم بهمن
همان سـال بازداشـت شـد.
نهایتـا  ۳۰خـرداد  ،۷۸خبـر درگذشـت سـعید امامی
در بیمارسـتان لقمـان تهران منتشـر شـد و روز بعد،
محمـد نیـازی از مسـئوالن وقـت سـازمان قضایـی
نیروهـای مسـلح اعلام کـرد کـه سـعید امامـی بـه
عنـوان مسـئول اصلـی «قتلهـای خودسـرانه» ،در
زنـدان اویـن و بـا خـوردن داروی نظافت خودکشـی
کـرده اسـت .او گفت کـه با توجـه به مـدارک موجود
و اعترافهـای صریـح سـعید امامـی ،وی هیـچ گونه
راه فـراری نداشـته و اگـر با ایـن اتهامات بـه دادگاه
میرفـت حکمـش اعـدام بود.
زهرا کاظمی
در جریـان ناآرامیهـا و اعتراضـات دانشـجویی
در خردادمـاه سـال  ۸۲و دسـتگیری تعـدادی از
دانشـجویان ،خانوادههـای آنـان در دوم تیـر در
مقابـل زنـدان اویـن دسـت بـه تجمـع زدنـد .یـک
عـکاس بـرای عکسـبرداری از ایـن تجمـع در آنجـا
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مرگ در حبس؛ از سعید امامی تا سیدامامی

حضـور داشـت .نام او زهـرا کاظمی بـود؛ عکاس ۵۵
سـاله ایرانـی  -کانادایی کـه همانجـا در مقابل زندان
بازداشـت شـد.
دادسـتانی میگفـت کاظمـی در محلـی عکاسـی
میکـرده که عکاسـی در آنجـا ممنوع بـوده و تابلوی
اعلام ممنوعیـت هـم نصب بـوده اسـت .او در حالی
کـه  ۱۸روز بازداشـت بـود ۲۰ ،تیـر در بازداشـتگاه
درگذشـت .مقامـات دادسـتانی دلیل مـرگ او را غش
کـردن ،برخورد سـر بـا زمیـن و نهایتا ضربـه مغزی
اعلام کردنـد .مـرگ زهـرا کاظمـی  ۲۵تیـر اعلام
شد .
کمیتـه تحقیق و تفحـص مجلس ششـم درباره مرگ
زهـرا کاظمـی در گزارشـی قاضی جنجالی سـالهای
اخیـر یعنـی سـعید مرتضـوی را بـه عنـوان متهـم
ردیـف اول ایـن پرونده معرفـی کرد و حتـی برخی از
نماینـدگان نیـز خواسـتار برکناری او شـدند.
یک سـال پـس از این حادثـه ،یک کارمند  ۴۲سـاله
وزارت اطالعـات بـه اتهـام قتـل شـبه عمـد زهـرا
کاظمـی محکـوم شـد امـا بـا اعتـراض وی بـه رأی
دادگاه و نقـض حکم در مرجـع تجدیدنظر ،در نهایت
وی بـه دلیـل فقـدان مـدرک بـرای اثبـات اتهامـات
تبرئه شـد.
از  ۲۵تیـر  ۸۲روابـط ایـران و کانـادا تیره و تار شـد
و هنـوز هـم به صـورت کامل ،عادی نشـده اسـت.
زهرا بنییعقوب
زهـرا بنییعقـوب ،جوانـی  ۲۷سـاله و دانشآموختـه
رشـته پزشـکی از دانشـگاه تهـران بـود کـه در
بازداشـتگاهی در همـدان درگذشـت.
حسـب آنچـه در جسـتوجوهای اینترنتـی به دسـت
میآیـد ،او  ۲۰مهـر  ۱۳۸۶در حالیکـه بـا یـک پسـر
جـوان در حـال صحبـت در یکـی از پارکهـای
همـدان بـوده دسـتگیر شـده و بـه بازداشـتگاه
انتقـال یافتـه اسـت امـا پـس از  ۴۸سـاعت ،وقتـی
خانـوادهاش بـرای آگاهـی از وضعیـت او بـه پلیـس
مراجعـه میکننـد ،میشـنوند کـه دخترشـان فـوت
کـرده اسـت .البتـه زهـرا بنییعقـوب به بازداشـتگاه
نیـروی انتظامی انتقال نیافته و اساسـا توسـط پلیس
دسـتگیر نشـده بود.
در گزارشـی اعلام شـد که زهـرا بنییعقـوب همان
شـبی که بازداشـت شـده دسـت بـه خودکشـی زده
اسـت؛ موضوعـی کـه خانـواده او نپذیرفتنـد و ادعای
قتـل او را مطـرح کردند.
جمعـی از نماینـدگان مجلـس در آن زمـان خواسـتار
تحقیقـات بیشـتر در ایـن زمینـه شـدند و در پـی
اعتـراض شـاکیان ،پرونده بـه دادگاه تجدیـد نظر در
اسـتان تهران ارجاع داده شـد امـا در نهایت متهمان
ایـن پرونـده تبرئه شـدند.
روحاالمینی ،کامرانی ،جوادیفر
نـام ایـن سـه تـن بـا بازداشـتگاه کهریـزک گـره
خـورده اسـت؛ بازداشـتگاهی کـه پـس از حـوادث
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  ۸۸بـه دسـتور
مسـئوالن نظـام تعطیـل شـد .محسـن روحاالمینی،
محمـد کامرانـی و امیـر جوادیفر سـه جوانـی بودند
که در جریان ناآرامیهای سـال  ۸۸بازداشـت شـدند
و بـه کهریـزک انتقال یافتند اما شـرایط بازداشـتگاه
را تـاب نیاوردنـد و فـوت کردند.
محسـن روحاالمینـی پسـر عبدالحسـین روحاالمینی

از اعضـای دبیرخانـه مجمع تشـخیص مصلحت نظام
بـود .او  ۱۸تیـر  ۸۸بازداشـت و  ۶روز بعد در مسـیر
انتقـال بـه زندان اویـن جان باخـت .محمـد کامرانی
نیـز جـوان  ۱۸سـالهای بود کـه  ۱۸تیـر در نزدیکی
میـدان ولیعصـر دسـتگیر شـد و بـه بازداشـتگاه
کهریـزک انتقـال یافـت .او پـس از انتقال بـه زندان
اویـن بـه دلیـل جراحتهـای وارده بـه بیمارسـتان
لقمـان منتقـل شـد و پـس از انتقـال بـه بیمارسـتان
مهـر در روز پنجشـنبه  ۲۵تیرمـاه درگذشـت .امیـر
جوادیفـر متولـد  ۲۳شـهریور  ۱۳۶۳هـم از
بازداشـتیهای  ۱۸تیـر بـود کـه  ۲۳تیر جـان باخت.
در پـی وقـوع ایـن حادثـه ،دادگاهـی برای بررسـی
پرونـده بـه ریاسـت محمـد مصـدق در سـازمان
قضایـی نیروهـای مسـلح تشـکیل شـد و  ۱۲نفـر از
ردههـای مختلـف نظامـی تا حد سـرتیپ و سـرهنگ
در ایـن دادگاه حضـور یافتنـد .نهایتـا بـا برگـزاری
هشـت جلسـه کـه تـا تاریـخ  ۱۷خـرداد  ۱۳۸۹بـه
طـول انجامیـد ،نهـم تیرمـاه حکـم دادگاه مبنـی بـر

از قاضـی حـداد هم هیچ خبری در دسـترس نیسـت.
هدی صابر
هُـدی رضـازاده صابر مشـهور بـه هدی صابـر متولد
 ۲۴اسـفند  ،۳۷روزنامهنـگار و از فعـاالن ملـی -
مذهبـی بـود کـه  ۱۲خـرداد  ۹۰در حالیکـه دوران
محکومیـت خـود را در زنـدان اویـن میگذرانـد ،در
اعتـراض به مرگ مشـکوک هاله سـحابی در مراسـم
تشـییع جنـازه پـدرش عـزتاهلل سـحابی دسـت
بـه اعتصـاب غـذا زد و  ۲۱خـرداد پـس از انتقـال از
زنـدان بـه بیمارسـتان مدرس بـر اثر نارسـایی قلبی
درگذشت.
ستار بهشتی
مامـوران میگوینـد روز  ۱۳آبان  ۹۱وقتـی برای «او»
ناهـار بردیـم دیدیـم حرکـت نمیکنـد« .او» جوانـی
 ۳۵سـاله بـه نـام سـتار بهشـتی بـود کـه وبلاگ
مینوشـت و شـغلش کارگـری بـود .بهشـتی  ۹آبان
 ۹۱توسـط پلیـس فتـا بـه اتهام اقـدام علیـه امنیت
ملـی از طریـق فعالیت در فیسبوک بازداشـت شـد و

قصـاص دو متهـم ،حبـس ،پرداخـت دیـه و جـزای
نقـدی ،انفصـال موقـت از خدمـت و تحمـل شلاق
بـرای  ۹تـن و همچنیـن تبرئه یکـی از متهمان صادر
شد .
امـا خانوادههـا خواسـتار محاکمـه عاملان اصلـی
بودنـد .در ایـن میان بـار دیگر نـام سـعید مرتضوی
و دو همـکارش یعنـی علیاکبـر حیدریفـر و قاضـی
حـداد بـه گـوش رسـید؛ کسـانی کـه دسـتور انتقال
متهمـان به کهریـزک را صادر کرده بودنـد .مرتضوی
 ۲۴آبـان سـال  ۹۳به صورت دائـم از قضاوت منفصل
و همچنیـن حکـم انفصـال او از مشـاغل دولتـی بـه
مـدت  ۵سـال مـورد تایید قـرار گرفت .سـرانجام با
وجـود پیگیریهـای جـدی عبدالحسـین روحاالمینی
و چندیـن جلسـه دادگاه ،سـعید مرتضـوی مردادمـاه
سـال  ۹۴از دو اتهـام تنظیـم گـزارش دروغ کـه بـه
خاطـر آن به پرداخـت  ۲۰۰هزار تومـان جزای نقدی
محکوم شـده بـود و همچنیـن معاونت در قتـل تبرئه
شـد .او در سـال  ۹۵طـی نامـهای از خانوادههـای
قربانیـان حادثـه کهریـزک عذرخواهـی و اعلام
کـرد که ایـن حادثـه عمـدی نبـودهاسـت .علیاکبر
حیدریفـر نیـز به  ۱۵سـال حبـس محکوم شـد که
البتـه مقامـات قضایـی اعلام کردنـد ایـن حبس به
دلیـل اتهامـات او در پرونـده کهریـزک نبوده اسـت.

 ۱۳آبان درگذشـت.
سـخنگوی دسـتگاه قضایـی در اینبـاره میگویـد:
«پزشـکی قانونـی  ۱۴آبـان اعلام کـرد کـه پس از
کالبدشـکافی هیـچ دلیلی را کـه علت تامـه فوت وی
باشـد (دالیـل غیرطبیعی) ندیـده اسـت .از آن تاریخ
بـه بعد چندین بار کمیسـیون پزشـکی تشـکیل شـد
کـه گاهـی در ایـن کمیسـیونها بازپرس نیـز حضور
داشـت .نهایتـا پزشـکی قانونـی اعلام کـرد کـه
نمیتوانـد بگویـد مرگ سـتار بهشـتی بر اثـر ضربه
وارد شـده بـوده امـا عوامـل روانـی و ضربـات وارده
«میتوانـد» بـه فوت وی منجر شـده باشـد .بازپرس
از همـان روز اول از تمـام افـرادی کـه قبـل یـا بعـد
از فـوت ،سـتار بهشـتی را دیـده بودنـد همچـون
زندانبـان ،بازجـو ،زندانیـان اویـن ،مسـئول بهداری،
مسـئول بنـد و خانـواده وی تحقیق کـرده و مجموعه
ایـن تحقیقـات منجر بـه بازداشـت تعـدادی از افراد
هم شـده اسـت».
در پـی ایـن حادثه ،اسـماعیل احمدی مقـدم فرمانده
وقـت نیـروی انتظامی ،رئیـس پلیس فتـای تهران را
برکنـار کرد.
ایـن ماجـرا واکنشهـای داخلـی و خارجی زیـادی را
برانگیخـت .برخـی نماینـدگان مجلـس از جمله علی
مطهـری نیـز پیگیر ایـن حادثـه بودند .سـرانجام به

دنبـال شـکایت خانـواده سـتار بهشـتی ۱۶ ،مـرداد
سـال  ۹۳کیفرخواسـتی بـه اتهـام قتـل شـبه عمـد
بـرای یکـی از مأمـوران پلیس فتـا صـادر و این فرد
بـه سـه سـال حبس تعزیـری ،دو سـال تبعیـد و ۷۴
ضربه شلاق محکوم شـد .اولیای دم سـتار بهشـتی
بـه ایـن موضـوع اعتـراض کردنـد و پرونـده بـرای
اظهارنظـر بـه دادگاه عمومی ارجاع شـد و این مرجع
بـا رد اعتـراض اولیـای دم ،در نهایت نظر دادسـتانی
مبنـی بر شـبهعمد بـودن قتل سـتار بهشـتی را تایید
کر د .
سینا قنبری
در جریـان ناآرامیهـای دیمـاه ،جوانـی  ۲۳سـاله
بـه نـام سـینا قنبـری بازداشـت شـد .او پـس از
انتقـال بـه زنـدان اویـن ،روز  ۱۶دیمـاه در قرنطینه
بنـد چهـار ایـن زنـدان درگذشـت .مصطفـی محبی،
مدیـرکل زندانهـای اسـتان تهـران در اینبـاره
گفـت« :در بامـداد روز شـنبه مـورخ  ۱۶دیمـاه یکی
از زندانیـان زنـدان اویـن به نام سـینا قنبـری فرزند
علیاکبـر بـا مراجعه بـه دستشـویی قرنطینـه زندان
اویـن اقدام بـه خودکشـی از طریق حلقآویـز نمودن
خـود کـرد .مراتـب فورا بـه دادسـتان تهـران اعالم
شـد و بازپـرس دادسـرای جنایـی در زنـدان حضور
یافـت و از مأموریـن زندان و مطلعیـن تحقیق کرده و
دسـتورها را صـادر کرد».
خبـر درگذشـت قنبـری را ابتـدا محمـود صادقـی
نماینـده تهـران در توییتـی تاییـد کـرد و سـپس از
سـوی طیبه سیاوشـی دیگـر نماینـده مجلـس مورد
تاییـد قـرار گرفـت .در پـی ایـن حادثـه و برخـی
اخبـار مشـابه و البتـه تاییدنشـده از زندانهایـی در
شـهرهای دیگـر ،نماینـدگان مجلـس پیگیـر ماجـرا
شـدند و برخـی از آنهـا درخواسـت بازدیـد از زندان
اویـن را مطـرح کردنـد کـه بـا درخواسـت آنهـا
موافقـت شـد و توانسـتند از اویـن بازدیـد کننـد.
علیرضـا رحیمـی یکـی از نماینـدگان مجلـس و از
اعضـای هیـات پارلمانـی بازدیدکننـده از اویـن کـه
فیلـم معروف بـه «خودکشـی سـینا قنبـری» را دیده
بـود ،در گفتوگویـی بـا بیـان اینکـه از ایـن فیلم در
جاهـای مختلـف بـه اشـتباه بـه نـام فیلم خودکشـی
سـینا قنبـری نـام بـرده میشـود درحالـی کـه فیلم
حـاوی سـاعاتی از وضعیـت محوطـه سـرویسهای
بهداشـتی زنـدان بوده و داخل سـرویس یـا ماجرایی
کـه منجر به مرگ شـده در فیلـم وجود نـدارد ،اظهار
کـرد« :در فیلمـی کـه به نمایندگان نشـان داده شـد،
روز  ۱۶دیمـاه در سـاعت  ۳بامـداد فـردی با هویت
سـینا قنبـری در حالیکه کیسـه پالسـتیکی مشـکی
بلنـد و پیچیدهشـدهای در دسـت راسـت دارد وارد
یکـی از سـرویسهای بهداشـتی میشـود .پـس از
آن مـدت بسـیار طوالنی بـدون هیچ اتفـاق یا حرکتی
محوطـه سـرویسها ضبط شـده تـا اینکه حـدود دو
سـاعت بعـد یکـی از زندانیان وارد شـده و مسـتقیماً
بـه همـان سرویسـی که سـینا رفتـه وارد میشـود و
بـا صحنـه جسـد افتاده بـر زمیـن مواجه و بـه حالت
بهـت و شـوکه برمیگـردد».
امـا حسـن نـوروزی سـخنگوی کمیسـیون حقوقـی
و قضایـی مجلـس و نماینـده مـردم ربـاط کریـم در
پاسـخ بـه اظهـارات رحیمـی گفـت کـه ایـن فیلـم
درسـت بـوده اسـت.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 414/49638
مورخ 96/11/21

شرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی
دو مرحله ای خرید  13000متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی در سایزهای مختلف را براساس
شرایط فنی اعالم شده در اســناد مناقصه به تأمین کنندگان و شرکت های واجد شرایط
واگذار نماید.
-1محل تحویل :شهر شیراز
-2مدت تحویل( 2 :دو) ماه
-3محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :شیراز ،خیابان ساحلی شرقی ،پل حر ،اداره
مرکزی شرکت آب و فاضالب شیراز ،دبیرخانه شرکت تلفن071-32281156-8 :
-4برآورد اولیه :اعالم نمی گردد
-5تاریخ شروع فروش اسناد96/11/24 :
-6تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه تا ساعت  15روز دوشنبه مورخ 96/11/30
-7تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر ساعت  15روز سه شنبه
مورخ 96/12/15
-8تاریخ بازگشایی پاکات مرحله اول :رأس ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/16
در محل سالن کنفرانس شرکت
-9به مدارکی که فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر
در این آگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-10مناقصه به صورت عمومــی دو مرحله ای برگزار و اعتبــار آن از محل اعتبارات جاری
شرکت می باشد.
-11مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 351/000/000 :ریال
-12قیمت اسناد( 700/000 :ریال) واریز به حساب شماره  0105699022004بانک ملی مرکزی
به نام شرکت آب و فاضالب شیراز
-13نوع تضمین شــرکت در مناقصه( :مســدودی مطالبات مناقصه گر در صورت وجود
مطالبات از شــرکت آب و فاضالب شیراز ،ضمانتنامه بانکی ،واریز به حساب شرکت ،چک
بانکی تضمینی به نفع کارفرما)
-14سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
-15این آگهی در دو نوبت در روزنامه عصرمردم منتشر می شود.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اســناد و شــرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر
اطالعات مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خودارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناســبی
در خودارزیابی کسب می نمایند ،اسناد را خریداری کنند.
* وب ســایت جهت اطالعات بیشــتر آگهی مناقصــه ,http://www.tender.nww.co.ir
 www.abfa-shiraz.com, http://iets.mporg.irمی باشد.
* با توجه به الزام ثبــت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه
شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد
کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.
http://iets.mporg.ir
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ماجـرای مـرگ قنبـری همچنـان در دسـت بررسـی
ا ست .
کاووس سیدامامی
امـا تازهتریـن مـورد از مرگهـای در حبـس مربـوط
بـه کاووس سـیدامامی فعـال محیط زیسـت ،دارنده
مـدرک دکتـرای جامعهشناسـی ،عضـو هیئـت علمی
دانشـکده معارف اسلامی و علوم سیاسـی دانشـگاه
امـام صـادق ،اسـتاد ارتباطـات ،مدیرعامل مؤسسـه
«حیـات وحش میـراث پارسـیان» و شـهروند ایرانی
 کانادایـی اسـت کـه  ۱۹بهمن  ۱۳۹۶درگذشـت.خبـر درگذشـت سـیدامامی را پسـرش رامیـن در
توییتـر اعلام کـرد و سـپس بـه صـورت رسـمی از
سـوی برخـی مقامـات تاییـد شـد .عبـاس جعفـری
دولتآبـادی دادسـتان تهـران در اینبـاره گفـت:
«ایـن فـرد یکـی از متهمـان بـه جاسوسـی در قالب
فعالیتهـای محیـط زیسـتی بـوده و بـا توجـه بـه
اینکـه میدانسـته اعترافـات زیـادی علیه وی شـده
و خـودش هـم اعترافاتی داشـته متأسـفانه در زندان
دسـت بـه خودکشـی زده اسـت».
غالمحسـین محسـنی اژهای سـخنگوی قـوه قضائیه
هـم ضمن تأییـد خبـر بازداشـت شـماری از فعاالن
محیـط زیسـت گفـت که ایـن افراد بـه اتهـام دادن
اطالعـات طبقهبندیشـده از مراکـز حسـاس بـه
سـرویسهای اطالعاتـی بیگانـه از جملـه رژیـم
صهیونیسـتی و آمریـکا در روزهای گذشـته دسـتگیر
شـدهاند و برخـی از آنهـا در بازداشـت هسـتند.
درگذشـت سـیدامامی واکنشهـای زیـادی را در
فضـای مجازی و همچنین از سـوی برخـی نمایندگان
در پـی داشـت .علـی مطهـری نایب رئیـس مجلس
و از پیگیریکننـدگان ایـن حادثـه روز دوشـنبه ۲۳
بهمـن از جلسـهای بـا حضـور تعـدادی از نمایندگان
و کارشناسـان سـازمان اطالعـات سـپاه خبـر داد
و گفـت :در ایـن جلسـه فیلمـی از داخـل سـلول
آقـای سـیدامامی نشـان دادنـد .در ایـن فیلـم لحظه
خودکشـی مشـهود نیسـت امـا حـدود هفت هشـت
دقیقه ایشـان (سـید امامی) مشـغول اقداماتی اسـت
که نشـان میدهـد احتماال قصـد خودکشـی دارد .در
اینجـا کوتاهـی اپراتور روشـن اسـت کـه متوجه این
اتفـاق نشـده در حالیکه بایـد زودتر متوجه میشـده
و از ایـن اتفـاق جلوگیـری میکـرده اسـت .بـه نظر
میرسـد در ایـن زمینـه کوتاهـی شـده و خودشـان
هـم قبـول دارند.
محمدرضـا تابـش رئیس فراکسـیون محیط زیسـت
مجلـس هم با بیـان اینکـه موضوع اعالم خودکشـی
آقای دکتر سـیدامامی در دسـت بررسـی اسـت ،این
سـوال را مطـرح کرد کـه «چـرا مسـئوالن ذیربط در
زنـدان علیرغـم آنکـه آنجـا بـه دوربین مدار بسـته
مجهـز بـوده متوجه ایـن حادثه نشـدهاند؟»
امـا عالءالدیـن بروجـردی رئیـس کمیسـیون امنیت
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس در اینبـاره
نظـر دیگـری داشـت و گفـت کـه در فیلـم مذکـور،
کاووس سـیدامامی پیراهـن خـود را در آورده و بـرای
خودکشـی آمـاده میشـود .خانـواده وی نیـز ایـن
اتفـاق را پذیرفتنـد لذا درخواسـت کالبدشـکافی هم
نکرد هانـد.
مصطفـی کواکبیـان عضـو کمیسـیون امنیـت ملی هم
خواسـتار توضیـح وزیـر اطالعـات دربـاره موضـوع
خودکشـی سـیدامامی شد.
همچنیـن  ۴۲نماینـده بـه وزرای اطالعـات و
دادگسـتری نسـبت بـه تکـرار موضـوع خودکشـی
برخـی متهمـان در زندانهـا و بـی دقتـی بـه ایـن
مسـئله ،تذکـر کتبـی دادنـد.

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارگری اتوبوس داران
و مینی بوس داران استان کهگیلویه و بویراحمد

به استناد آگهی تأســیس روزنامه رسمی به شماره
آگهی  7604مورخ  1372/10/8شــرکت سیر و سفر
جنوب شیراز به شــماره ثبت  5849به مدیرعاملی
آقــای مقداد قنبــری زاده فرد و آگهــی تغییرات
شــرکت به شماره روزنامه رســمی  21228مورخ
 1396/11/3مبنی بر مجوز تأسیس شعبه با هماهنگی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ،شــرکت
قصد تأســیس شــعبه در پایانه های مســافربری
امیرکبیر به مدیریت آقــای پرویز قنبری زاده فرد
و پایانه مسافربری شهید مدرس به مدیریت آقای
محمدامین قنبری زاده فرد و پایانه مسافربری شهید
طبایی به مدیریت آقای امیرحسین قنبری زاده فرد
را دارد.

مرحله اول چاپ :عصرمردم 96/11/17

به اسـتناد ماده  131قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه سـال یکهزار
و سـیصد و هشـتاد و نـه هیـأت محتـرم وزیـران و به موجب صورتجلسـه
مـورخ  1396/6/12مجمـع عمومـی و صورتجلسـه  1396/8/22هیأت
مدیـره و سـایر مـدارک تسـلیمی از سـوی انجمن مذکور اسـامی و سـمت
هـر یـک از اعضـای اصلـی و علی البـدل هیـأت مدیـره و با زرسـان انجمن
صنفـی کارگـری اتوبـوس داران و مینی بـوس داران اسـتان کهگیلویـه و
بویراحمـد از تاریـخ  1396/6/12بـه مـدت سـه سـال انتخاب شـده اند
بـه شـرح زیر می باشـد:
 -1محمدجواد ابراهیمی رئیس هیأت مدیره
 -2محمود چراغی نایب رئیس هیأت مدیره
 -3حجت اهلل قیصری خزانه دار هیأت مدیره
 -4ملک جاللی علی البدل و دبیر هیأت مدیره
 -5داریوش بازی بناری علی البدل هیأت مدیره
 -6مجید اسالمی بازرس اصلی
 -7خداداد مرادی مفرد بازرس علی البدل
ضمنـا ً ،برابـر مـواد اساسـنامه انجمـن فوق الذکـر کلیـه اسـناد و اوراق
مالـی و تعهـدآور بـا امضـای رئیـس هیـأت مدیـره بـه اتفـاق خزانـه دار و
ممهـور بـه مهـر انجمـن معتبـر خواهـد بـود.
پروانه نیک مرام
مدیرکل

آگهی مناقصه نوبت سوم

مرحله دوم چاپ :عصرمردم 96/11/25

شهرداری ارســنجان در نظر دارد به استناد مجوز شماره  610مورخ  96/2/3شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری انجام
امور کارخانه آســفالت خود واقع در کیلومتر  3جاده ارسنجان -سعادت شهر به مدت یک سال به صورت ماهیانه به مبلغ
 42/000/000ریال ،طبق شــرایط مندرج در اسناد مربوطه اقدام نماید .متقاضیان می بایست ظرف مدت  10روز از تاریخ درج
نوبت دوم این آگهی در روزنامه (حداکثر تا تاریخ  )96/12/7جهت بازدید از کارخانه ،دریافت اســناد و شرکت در مناقصه
به شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایست مبلغ  25/200/000ریال را به صورت اسناد ،ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب 0105928376009
نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
کامران میرزایی
تلفن های تماس)071(43522134-5 :
شهردار شهر ایمن ارسنجان
هزینه درج دو نوبت آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده می باشد.
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
محمدرضا بنان به وکالت از حسن وطنپرست دارنجانی برابر وکالتنامه
 243571مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند مالکیــت مربوط به
ششــدانگ پالک  1875/152واقع در بخش چهار شیراز که به نام محمد
دارابیان ثبت و ســند صادر و به موجب سند  26675مورخ 89/10/22
دفتر  163شیراز معالواسطه به حسن وطنپرست دارنجانی منتقل شده
و در رهن نیســت به علت سهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
 /27684م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک

برگ ســبز و ســند وانــت مــزدا دوکابین مــدل  90به
شــماره شــهربانی 173ل 17ایران  83به شــماره شاسی
 NAGDPX2PC19E40840و شــماره موتور FE565596
متعلق به آقای حسین پناهیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید
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