
دستگیری قاتل
همدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر گفت: عوامل 
انتظامی این شهرســتان قاتل زن جوان را در کمتر از شــش ساعت از کشف 
جسد، دستگیر کردند. سرهنگ محمدباقر سلگی، افزود: شهروندی در تماس با 
مرکز فوریت های پلیسی خبر از رها شدن یک جسد در حاشیه پنج کیلومتری 
جاده مالیر داد.وی اضافه کرد: ماموران انتظامی پس از حضور در محل با جسد 
یک زن جوان مواجه شده که به طرز فجیعی به قتل رسیده بود.وی بیان کرد: 
هویت مقتول شناسایی شــد و عامل قتل این زن که همسرش بود دستگیر و 
به جرم خود اعتراف کرد.ســرهنگ سلگی، اختالف خانوادگی را عامل بروز این 

اتفاق عنوان کرد.
برخورد کامیون با عابر پیاده

قزویــن – خبرنــگار کیهان: رئیس پلیس اســتان قزویــن از برخورد یک 
دســتگاه کامیون »خاور بنز« با عابر پیاده در بخش »کوهگیر« قزوین خبر داد. 
سرهنگ »نصراله بیگلری« گفت: فرد مصدوم )نوجوان 11 ساله(حین انتقال به 
بیمارســتان توسط  عوامل اورژانس در مسیر راه به دلیل شدت جراحات وارده 
فوت کرد. وی اضافه کرد: کارشناسان علت وقوع حادثه را عدم توجه به جلو از 

سوی راننده کامیون عنوان کردند.
آتش در اتوبوس 

بجنــورد– فــارس: فرمانده پلیــس راه بردســکن گفت: یک دســتگاه 
اتوبوس مســافربری حامل 25 ســرباز وظیفه که از بجنورد به ســمت پادگان 
محمدرسول اهلل)ص( بیرجند در حال عزیمت بود، در کیلومتر 40 محور سبزوار 
به بردســکن دچار حریق شد. سرگرد حسن شــاکری افزود: با عکس العمل به  
موقع راننده، اتوبوس متوقف و بالفاصله تمامی سربازان از داخل اتوبوس خارج  
شــدند و ماموران آتش نشانی بردسکن به  محل حادثه اعزام و نسبت به  مهار و 
خاموش کردن حریق اقدام کردند.وی ادامه داد: در این آتش سوزی هیچ آسیبی 
به  ســربازان وارد نشد و حال همگی خوب و توسط یک دستگاه اتوبوس دیگر 
به  پادگان بیرجند اعزام شــدند، خسارت وارده به اتوبوس بیش از یک میلیارد 

تومان اعالم شد.
تصادف مرگبار

گرگان – باشگاه خبرنگاران جوان: سرپرست اورژانس و فوریت های پزشکی 
گلســتان از برخورد مرگبار یک دســتگاه پژو پارس بــا گاردریل در محدوده 
روستای عباس آباد و برفتان علی آباد کتول خبر داد. کمال غریبی افزود: پس از 
اعزام گروه های امدادی به محل حادثه مشخص شد دو نفر در دم جان باختند 
و دو نفر نیز مصدوم شــدند.وی گفت: مصدومان به بیمارستان شهرستان علی 

آبادکتول برای مداوا منتقل شدند که حال آنها رضایت بخش نیست.
غرق شدن یک جوان در سد

مشــهد – فارس: معاون عملیات سازمان آتش نشــانی مشهد  گفت: طی 
تماس های مردمی مطلع شدیم جوانی حدود 20 ساله در سد طرق مشهد دچار 
حادثه شده اســت.مهدی رضایی ادامه داد: بالفاصله تیم های امدادی و غواص 
از چند ایســتگاه منطقه سه عملیاتی به محل اعزام شدند و بعد از یک ساعت 

تالش، جسد بی جان این جوان را از آب خارج کردند.
کشف تریاک

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرستان »نائین« از کشف تریاک 
در بازرسی از یک سواری پژو پارس خبر داد. 

ســرهنگ »ایرج کاکاوند« گفت: ماموران یگان امداد شهرستان »نائین« و 
ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید »شرافت« به یک سواری پژو 
پارس که در مســیر خالف جهت و با سرعت باالیی حرکت می کرد، مشکوک 
شــدند.وي با اشــاره به متوقف کردن این خودرو در یک عملیات ضربتی بیان 
داشت: در بازرسی به عمل آمده 426 کیلو و 600 گرم تریاک که زیر صندلی ها 
و صندوق عقب خودرو جاســاز شده بود، کشف شــد.این مقام انتظامی افزود: 
همچنین در این عملیات یک سواری 405 و یک سواری ام وی ام که راه پاکن و 
همدست خودروی حامل بودند، نیز شناسایی و توقیف شدند.وی اضافه کرد: در 

این رابطه سه نفر سوداگر مرگ دستگیر شدند.
انهدام باند حفاری

قزوین- مهر: فرمانده انتظامی شهرســتان بوئین زهرا از انهدام باند حفاری 
غیرمجاز در جهت تحصیل اموال تاریخی در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ 
حســین علیان نژادی، افزود: در بررسی نامحسوس میدانی انجام شده شش نفر 
که در حال حفاری غیرمجاز بودند توســط ماموران در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شدند.وی اضافه کرد: از متهمان یک دستگاه سواری سمند یک دستگاه 
پیکان وانت توقیف و به پلیس آگاهی منتقل شد. فرمانده انتظامی بوئین زهرا در 
ادامه گفت: متهمان در بازجویی فنی پلیس به جرم خود اعتراف و به همدستی 
فرد دیگری نیز در این اقدام معترف که متهم هفتم نیز شناسایی و دستگیر شد.

توقیف خودروهای مزاحم
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان اصفهان از توقیف یک هزار و 
380 خودروی ســواری که با دور دور کردن و دیگر حرکات مخاطره آمیز باعث 
ســلب آسایش مردم شده بودند، خبر داد. سرتیپ مهدی معصوم بیگی ، افزود: 
در این عملیات با رانندگانی که قوانین را نقض کرده و با کورس گذاشــتن در 
سطح خیابان ها باعث سلب آرامش و آسایش شهروندان می شدند برخورد قاطع 
و قانونی شــد و طی هماهنگی قضائی به عمل آمده خودروی آنها به مدت یک 
هفته در توقیف پلیس اســت.وی اظهار داشت: این خودروها اقدام به دور دور 
کردن، حرکت با ســرعت باال، کورس گذاشــتن در خیابان و دیگر حرکاتی که 

باعث سلب آسایش مردم می شد، می کردند.

صفحه 10
سه شنبه ۲1 خرداد 1۳۹۸ 

۷ شوال 1۴۴0 -شماره ۲۲۲0۵
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

باران و تگرگ و جاری  بارش شــدید 
شدن ســیل در آنکارا سه قربانی گرفت و 
زندگی در بخش وسیعی از این کالن شهر 

فلج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، بعد از 
ظهر یکشــنبه و در پی بارش یک ســاعته باران 

و رگبار در آنکارا، بســیاری از نقاط این کالن شهر دچار سیل گرفتگی شد.در 
پی این حادثه، چندین راه ارتباطی درون شهری به ویژه در مناطق سینجان و 
اتیمسغوت به دلیل آب گرفتگی مسدود شد. همزمان تردد هوایی در فرودگاه 
اسن بوغای آنکارا تا ساعاتی متوقف شد و به دلیل بارش تگرگ به تعداد زیادی 
خودرو صدمه وارد شد.براســاس گزارش ها، شدت بارش به حدی بود که تعداد 
زیادی خودرو گرفتار ســیل و شمار زیادی ســاختمان و تاسیسات زیر بنایی 
از جمله چند ایســتگاه مترو دچار آب گرفتگی شدند. استانداری آنکارا تعداد 

قربانیان را سه تن اعالم کرده است. 

سیل
 پایتخت ترکیه را 

فلج کرد

یک جوان چینی که در حال خســارت 
زدن به امــوال عمومی و چراغ راهنمایی و 

رانندگی بود، دچار حادثه شد.
معموالً یکی از تفریحات نادرســت نوجوانان 
و جوانــان در خیابان ها خســارت زدن به اموال 
عمومی است. اما گاهی اوقات ،درنتیجه اقدام به 

خسارت ممکن است خودشان قربانی شیطنت هایشان شوند. در ویدئوی که به 
تازگی منتشر شده است جوان بازیگوشی قصد دارد به چراغ راهنمایی ورانندگی 
صدمه بزند که به طرز جالبی ادب می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
این صحنه توسط یکی از رانندگان پشت چراغ قرمز که شاهد خرابکاری جوان 
بود با گوشــی موبایل گرفته شــد به گونه ای که این جوان سعی داشت چراغ 
راهنما را از جا درآورد اما بخش باالیی که محل قرار گرفتن چراغ ها است، از جا 
کنده شــد و روی سر او افتاد. این جوان که از ناحیه گردن و کتف صدمه دیده 

بود از آسیب زدن بیشتر به چراغ راهنمایی و رانندگی منصرف شد.

ادب شدن 
توسط

 چراغ راهنمایی

در حادثــه ســقوط جرثقیل روی یک 
مجتمع آپارتمانی در جنوب آمریکا یک تن 

کشته شد.
به گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، مقامات 
محلی شــهر »داالس« ایالت تگزاس اعالم کردند 
در جریان این حادثه که روز یک شنبه اتفاق افتاد 

یک جرثقیل به دلیل وقوع طوفان روی مجتمع مسکونی سقوط کرد که در این 
حادثه یک تن کشــته و 6 نفر دیگر نیز روانه بیمارستان شدند که حال دو نفر 
آنها وخیم اســت.به گفته مقامات محلی، به دنبال سقوط این جرثقیل به پنج 
طبقه از این ساختمان مســکونی و پارکینگ آن خسارت وارد شد.درحالی که 
علت ســقوط این جرثقیل مشخص نیست بررسی های اولیه حاکی از آن است 

که وزش باد شدید علت حادثه بوده  است. 

سقوط جرثقیل 
روی 

ساختمان مسکونی

پلیس فیلیپین از کشته شدن ۱۳ نفر در 
پی واژگونی یک دستگاه کامیون در جنوب 

»مانیل«، خبر داد.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل ازخبرگزاری 
شــینهوا ، در میــان قربانیان ایــن حادثه که در 
جاده ای کوهستانی در شــهر »سان فرناندو« در 

اســتان »کامارینه« جنوبی فیلیپین به وقوع پیوســت،  دو کودک چهار و پنج 
ســاله و یک تازه عروس نیز وجود داشتند. یکی از شاهدان این حادثه به پلیس 
گفت این کامیون که 53 سرنشــین داشت کنترل خود را از دست داده و چند 
تن از مســافران به بیرون از کامیون پرتاب شــده و دیگر مسافران نیز در پی 
واژگونی دچار جراحت هایی شدند.این مسافران در حال بازگشت از یک سنت 
فیلیپینی بوده اند که مرد برای کسب اجازه ازدواج از خانواده زن، نزد آنها می رود 
و خانواده مرد با نوشــیدنی ها و غذاهای مختلف این سنت را جشن می گیرند. 
اســتفاده از کامیون های باری برای حمل ونقل مردم در فیلیپین رایج است به 
صورتی که تعدادی صندلی در قسمت بار این کامیون ها تعبیه می شود تا برخی 

از مسافران روی آنها نشسته و برخی دیگر نیز پشت کامیون سرپا می ایستند.

1۳ کشته 
در حادثه 

واژگونی کامیون

مســئوالن مدرســه ای در نیجریه از 
والدیــن دانش آموزان به جــای پرداخت 
شهریه، بطری های پالستیکی خالی دریافت 

می کنند.
به گزارش ایســنا، بــه نقل از بی بی ســی، 
طبق این طرح، والدین دانش آموزانی که توانایی 
پرداخت شهریه و مخارج مدرسه فرزندانشان را ندارند، می توانند با جمع آوری 

بطری های پالستیکی و تحویل آن ها، شهریه فرزندشان را تامین کنند.
با اجرا شــدن این طرح در یکی از مدارس شــهر الگــوس، والدین دیگر 
پســماندهای پالســتیکی را کاالیی بی ارزش تلقی نمی کنند و آن را راهکاری 
برای رفع مشکل ادامه تحصیل فرزندشان می دانند. همچنین این طرح موجب 

شده والدین بتوانند به راحتی شهریه فرزند خود را تامین کنند.
والدین می گویند در ازای پسماندهای پالستیکی که دو بار در ماه به شرکت 

بازیافت تحویل می دهند از شهریه فرزندشان کسر می شود.

پرداخت 
شهریه مدرسه 
با پسماندهای 

پالستیکی

شهرداری زابل در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه 
شماره 145 مورخه 97/12/8 شورای محترم اسالمی شهر زابل 
بیمه تکمیلی پرسنل شــهرداری و سازمانهای تابعه را از طریق 
برگزاری تشــریفات مناقصه به شرکت های دارای مجوز از بیمه 
مرکزی و یا ســایر ســازمانهای ذی صالح ارائــه به مدت یک 
ســال واگذار نماید، از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ 
نشــر این آگهی جهت دریافت برگ شرکت در مناقصه به امور 
قراردادها شهرداری مراجعه نمایند و نسبت به واریز 5٪ کل مبلغ 
پیشنهادی بعنوان سپرده شــرکت در مناقصه به شماره حساب 
0106674386006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز نمایند.

شرایط مناقصه
1- به پیشــنهاداتی کــه قانون منع مداخلــه کارکنان دولت را 

رعایت نکرده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.
2- کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه می باشد.

3- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بنا به صرفه و 

صالح شهرداری مختار می باشد.
5- هــرگاه برنده اول، دوم، ســوم، مناقصه پس از ابالغ حاضر 

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- نحوه تسلیم پاکات: سپرده در مناقصه پاکت)الف( 2- اسناد 
مناقصه و مدارک... متقاضی در پاکت)ب( برگ پیشــنهاد قیمت 
بــه صورت صریح و خوانا در پاکت)ج( و هر ســه پاکت در یک 
پاکــت بزرگ قرار داده شــده و به واحد امور مالی شــهرداری 

تحویل گردد.
7- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از مورخه 1398/4/1 

تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 98/4/6
8- تاریخ بازگشــایی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 

98/4/10 در محل دفتر شهردار می باشد.

خمری- شهردار زابل

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای
جمهوری اسالمی ایران

شهرداری زابل

شهرداری زابل در نظــر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 
101 مورخه 97/7/3 شــورای محترم اســالمی شــهر زابل یک قطعه زمین با 
مســاحت 60 مترمربع واقع در پارک یعقوب لیث را از طریق برگزاری تشریفات 
مزایده با قیمت پایه ماهیانه مبلغ 3/500/000 ریال معادل ســیصد و پنجاه هزار 
تومان برای مدت یک ســال جهت استفاده ماشــین برقی کودکان به اشخاص 

غیرواگذار نماید.
لــذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشــار این آگهی جهت 
دریافت برگ شــرکت در مزایده به امور قراردادها واقع در ســاختمان مرکزی 
شــهرداری مراجعه نمایند و اســناد مزایده را دریافت و نســبت بــه واریز ٪5 
کل مبلغ پیشــنهادی به عنوان ســپرده و شــرکت در مزایده به شماره حساب 

0106674386006 بانک ملی شعبه شهرداری واریز نمایند.
الف: نحوه تســلیم پاکات: 1- سپرده در مزایده پاکت )الف( 2- اسناد مزایده به 
همراه کپی مدارک متقاضی در پاکت )ب( 3- برگ پیشــنهاد قیمت به صورت 
صریح و خوانا در پاکت )ج( و هر سه پاکت دربسته در یک پاکت بزرگ دربسته 
قرار گرفته و پس از الک مهر به واحد امور مالی شهرداری زابل تحویل گردد.

ب: به پیشنهاداتی که مبهم، مشروط و یا پس از پایان مهلت مقرر یا تصویر فرم 
قیمت پیشنهادی ارائه نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* کلیه هزینه های آب و برق، تلفن و غیرو پس از انعقاد قرارداد بر 
عهده برنده مزایده خواهد بود.

* به پیشــنهاداتی که قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت 
نکرده باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از کلیه پیشنهادات مختار است.
* کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مزایده می باشد.

* هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده دریافت خواهد شد.
* هــرگاه برندگان اول، دوم و ســوم مزایده پس از ابالغ حاضر 

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
مهلت دریافت اســناد شــرکت در مزایده از مورخه 98/4/1 تــا آخر وقت روز 

پنج شنبه مورخه 98/4/6 می باشد.
تاریخ بازگشــایی پاکات ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخه 98/4/9 در محل 

دفتر شهردار می باشد.

خمری- شهردار زابل

آگهی تجدید مزایده یک مرحله ای
جمهوری اسالمی ایران

شهرداری زابل

شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد خدمات عمومی شامل تنظیف، فضای سبز و تاسیسات ستاد خود را 
با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت 
تهیه اسناد و تحویل پاکات مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند. 1- شرایط الزامی متقاضیان: ارائه سابقه فعالیت، اساسنامه، 
روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره. 2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: پنج روز کاری از تاریخ درج آگهی. 
توان،  انرژی  منابع  توسعه  نوبنیاد، شرکت  میدان  پاسداران،  خیابان  تهران-  3- محل تهیه اسناد و تحویل پیشنهادات: 
معاونت بازرگانی، مدیریت خرید داخلی. 4- بهای اوراق مناقصه: 800/000 ریال واریز به حساب جاری طالیی به شماره: 
1177800626802 بانک سپه شعبه شهید چمران کد 1177، به نام شرکت توسعه منابع انرژی توان، 5- اسناد مناقصه در قبال ارائه 
معرفی نامه تحویل می گردد. 6- در هنگام ارائه پیشنهاد قیمت، یک فقره ضمانت نامه معتبر یا چک تضمین شده 
بانکی به مبلغ نهصد میلیون ریال )900.000.000 ریال( دریافت می گردد. 7- تلفن تماس جهت هماهنگی 
و کسب اطالعات بیشتر: )22582421-021(- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده و امضاء، مشروط و مخدوش و پس از 
انقضای مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. 8- شرکت 

در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.- سایر اطالعات مربوط به مناقصه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره ۹۸0۳1۸

شرکت توسعه منابع انرژی توان

م الف 865

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه  مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- ســپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی 
معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد و یا واریز فیش 
نقدی به مبلغ فوق به حســاب 700786948623 بانک شــهر. 2- برندگان نفر اول و 
دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 
شــد. 3- شــهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها مختار است. 4- مبلغ 
500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اســناد به  حســاب 700785313795 نزد بانک 
شهر شهرداری واریز و رســید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- 
بلوار بالل شــهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج 
در اســناد مناقصه مالک فروش اســناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهــد بود. 7- توضیح 
اینکه به غیر از ســپرده شــرکت در مناقصه کلیه اســناد و مدارک مربوط به پیمانکاران 
شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد 
 داشــتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا

 sajar.mporg.ir، معرفی نامــه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین 

آگهی تغییرات اعضای شــرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی 
می باشــد. 9- شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت کلیه فرم هــا و اطالعات مورد 
درخواست شــهرداری را تکمیل و به همراه سایر اســناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار 
دهند. 10- ســایر اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات 
می بایســت در پاکت های مجزا )الف- ب- ج( الک و ممهور به مهر شرکت  شده و پس 
از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/4/4 
به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل 
داده شود. 12- پیشنهادات رســیده در روز چهارشنبه مورخ 98/4/5 در کمیسیون عالی 
معامالت شهرداری کرج )دفتر شــهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسی و 
کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892421 - 026 
تماس  و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

شهرداری کرج

مبلغ پروژه شرح عملیاتردیف
به ریال

مبلغ سپرده
درصدغیرنقدیحداقل رتبه الزمبه ریال

قرارداد

1
تراش، حمل، قیرپاشی و پخش مکانیزه آسفالت سطح 

شهر 2-98 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری- 
تا سقف اعتبار

84٪رتبه پنج راه و ترابری20/000/000/0001/000/000/000

71٪رتبه چهار آب و چهارراه و ترابری41/725/775/7822/087/000/000تهیه و اجرای لوله گذاری بلوار عالمه جعفری-برآورد کل2

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی

فرمانده انتظامی تهــران بزرگ گفت: در صورت 
با  قانون  مشاهده مزاحمت های خیابانی در چارچوب 

افراد متخلف برخورد خواهیم کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســردار حســین 
رحیمی روز گذشته با حضور در شبکه سوم سیما، گفت: از 
نظر پلیس مزاحمت های خیابانی که توسط برخی از افراد در 
جامعه ایجاد می شــود تخلف است و در صورت مشاهده این 
موضــوع در چارچوب قانون با افراد متخلف برخورد خواهیم 

کرد.
رحیمی اظهار داشــت: این مزاحمت هــای خیابانی که 
در بین افراد جامعه به دور تشــبیه شــده است، باعث ایجاد 
ترافیک وحشتناک در سطح شــهر، سلب آسایش عمومی، 
مزاحمت و همینطور ســلب آرامش واحد های صنفی شده 

است.
وی افزود: موضــوع مزاحمت های خیابانی بیشــتر در 

خیابان شــهید اندرزگو، بام تهران، سعادت آباد و بخشی از 
تهرانپارس مشهود است که در حال ساماندهی این اماکن و 

دیگر نقاط پایتخت هستیم.
پاکسازی مناطق آلوده به معتادان متجاهر

فرمانــده انتظامی تهران بزرگ با اشــاره به پاکســازی 
مناطق شوش، مولوی، دروازه غار و هرندی از وجود معتادان 
متجاهر پس از گذشــت پنج دهه، گفت: با انجام تالش های 
شبانه روزی توانستیم پس از سال ها بحث جمع آوری معتادان 
متجاهر را در مناطق جنوبی پایتخت تمام کنیم و اکنون این 

مناطق در پاکسازی کامل قرار دارد.
برگزاری جلسه آموزشی برای رانندگان متخلف

رحیمی با بیان اینکه پس از توقیف خودرو های متخلف 
و قبل از تحویل وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ به مالکان، 
یک جلسه آموزشی و توجیهی برای رانندگان متخلف برگزار 
می کنیم، اظهارداشــت: در راستای ارتقای بحث فرهنگی و 

ترافیکی، افرادی که خودروهایشــان به دلیل ارتکاب جرایم 
راهنمایی و رانندگی به توقیف پلیس درآمدند، قبل از تحویل 
خودرو های خود باید در یک جلســه توجیهی فرهنگی 45 
دقیقه ای شــرکت کنند که در این جلســه قوانین و موارد 
مهــم در بخش راهنمایی و رانندگی بــه متخلفان یادآوری 
می شــود؛ لذا پس از ســپری کردن این جلســه آموزشی، 
 خودرو هــای متخلفــان از پارکینگ ها ترخیــص خواهند 

شد.
وی درباره چگونگی مراحل توقیف خودرو متخلفان پس 
از ارتکاب جرایم، افزود: در وهله اول به متخلفانی که برای بار 
اول مرتکب تخلف شده باشند تذکر می دهیم که 80 درصد 
این افراد به هشدار های داده شده توجه می کنند؛ در مراحل 
بعدی در صورت تکرار تخلــف و جرایم خودروی متخلفان 
توقیف و در صورت تکرار پی در پی جرایم، متخلفان دستگیر 

خواهند شد.

عیدی پلیس 
به مالکان خودروها و موتورسیکلت های توقیفی

و  خودرو هــا  تــردد  دربــاره  تهــران  رئیس پلیــس 
موتورســیکلت های فاقد پالک شــهری در سطح پایتخت، 
گفت: به محض مشــاهده ایــن گونه موارد وســیله نقلیه 
خودرویی و موتوری فاقد پالک توقیف و تحویل گمرک داده 
خواهد شد، لذا در این خصوص نیز در روز های پنج شنبه و 
جمعه هر هفته پلیس راهور و امداد پایتخت با اجرای طرح 

ویژه در حال فعالیت هستند.
بــه گفتــه ســرداررحیمی، به مناســبت عیــد فطر 
موتورســیکلت ها و خودرو هایی که بــه دلیل ارتکاب جرایم 
راهنمایــی و رانندگی به مدت دو هفتــه در توقیف پلیس 
درآمده بودند ترخیص خواهند شــد، لذا مالکان این وسایل 
نقلیه می توانند پس از پرداخت جرایم وســیله نقلیه خود را 

تحویل بگیرند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

پلیسدرچارچوبقانونبامزاحمتهایخیابانیبرخوردمیکند

معاون نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی 
پایتخت گفت: با پایان یافتن ماه رمضان طرح»حیات 

شبانه« هم به پایان رسیده است.
ســرهنگ تقی افرند در گفت وگو با مهر در مورد طرح 
حیات شــبانه اظهار داشــت: این طرح فقط بــرای ایام ماه 
مبارک رمضان بوده و با پایان یافتن ماه رمضان این طرح هم 
به پایان رســیده و در پایتخت چیزی به اسم حیات شبانه یا 

زیست شبانه نداریم.
افرند افزود: هیچ مغازه ای اجازه فعالیت بعد از ساعت یک 
بامداد را ندارد و اگر هم مغازه ای باز باشد ما مطابق با قانون 

نظام صنفی با آنها برخورد می کنیم.

وی اظهار داشت: به تمامی صنوف هم اعالم کردیم که 
نحوه فعالیتتان باید به قبل از ماه رمضان برگردد.

ادعای عضو شورای شهر 
مبنی بر موافقت پلیس با اجرای طرح حیات شبانه 

این در حالی اســت که عضو هیئت رئیسه شورای شهر 
تهــران از موافقت پلیــس با اجرای طرح حیات شــبانه در 

پایتخت خبر داد.
زهــرا نژاد بهــرام با بیــان اینکه در حــال حاضر این 
طــرح در پنج محور پایتخــت از جمله میــدان ولی عصرـ 
فاطمــی، میــدان قدسـ  تجریــش، صادقیــه، نازی آباد و 
تهرانپارس اجرا می شــود، بــه فارس گفت:  پلیــس نیز با 

این موضوع موافق اســت و ســردار رحیمی ســه پیشنهاد 
 پیوســت انتظامی، ترافیکی و امنیتی کامــل در این زمینه 

داده است.
نژاد بهرام بیان داشت: این طرح در حال حاضر به صورت 
آزمایشــی بوده تا نقاط ضعف و قوت آن اســتخراج شود و 
تالش مدیریتی شهری رویکرد بهبود یافته برای تداوم طرح 

حیات شبانه است.
وی تاکید کرد: طرح حیات شــبانه مغایرتی با ســبک 
زندگی اســالمی ندارد و تنها برای رفع نیاز مردم پیش بینی 
شده و همچنین ساعت اجرای این طرح از ساعت 11 شب تا 

3 بامداد در نظر گرفته است.

گفتنی است، سال گذشته کلیات الیحه »الزام شهرداری 
به برنامه ریزی و بسترســازی و احیای زیست شبانه« با 14 
رأی موافق در شورای شــهر تهران تصویب شد. اجرای این 
طرح که به نظر ســنخیت مناســبی با فرهنگ و ارزش های 
موکد اســالمی ندارد در برخی مناطق موجب اعتراض مردم 

نیز شده است.
البته اعضای محترم شــورای شــهر باید پاســخگوی 
ایــن موضــوع باشــند که آیــا اولویــت نیــاز و مطالبات 
مــردم کالنشــهر تهــران طرح هایــی همچــون حیــات 
 شــبانه یــا نــام گــذاری خیابان ها به اســم برخــی افراد 

مسئله دار است؟

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت:

طرح »حیات شبانه« در پایتخت پایان یافته است

آتش بار دیگر به جان مراتع و مزارع کشــاورزی 
افتاد و هکتارها از این مراتع را در شهرســتان ها به 
خاکســتر تبدیل کرد. در زیر گزارش های ارسالی در 

این باره را می خوانید.
فارس: به گفتــه فرماندهان انتظامی شهرســتان های 
فیروزآباد، ممســنی و ارسنجان استان فارس، در 24 ساعت 
)از جمعه تا شــنبه( 24 هکتار و پنج هزار متر مربع از مراتع 
طبیعی و زمین های کشاورزی این مناطق در اثر آتش سوزی 

از بین رفت. 
فرمانده انتظامی شهرســتان فیروزآباد، در گفت و گو با 
خبرنگاران، گفــت: در پی تماس های مردمی مبنی بر وقوع 
آتش سوزی در مراتع و جنگل های گردنه سلبکی و کوه های 
بایگان این شهرستان، مأموران به همراه نیروهای امدادی در 

محل حاضر شدند.
ســرهنگ مهدی جوکار ادامه داد: این آتش ســوزی با 
کمک نیروهای امدادی پس از ســاعت ها تالش مهار شد و 
برابر نظر کارشناســان در این حادثه کــه علت وقوع آن در 
دســت بررسی اســت حدود 10 هکتار از مراتع از بین رفته 

است.
فرمانده انتظامی شهرســتان ممســنی نیز بیان داشت: 
مأمــوران انتظامی این شهرســتان از آتش ســوزی اراضی 
کشــاورزی روســتای بردنگان مطلع و به همــراه نیروهای 
امدادی و مأموران کالنتری 11 ممســنی به محل مورد نظر 

اعزام شدند.
ســرهنگ محمد هاشم قســام با  اشــاره به اینکه این 

آتش سوزی با همکاری نیروهای امدادی مهار شد، گفت: بنا 
به اظهار نظر کارشناسان ذی ربط، بر اثر این آتش سوزی که 
به دلیل نامعلومــی رخ داد، 10 هکتار از اراضی گندم و جو 

روستای بردنگان ممسنی از بین رفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان هم گفت: مأموران 
این نیرو پس از مطلع شــدن از وقوع آتش سوزی در مزارع 
جو روســتای ده نو این شهرستان به محل یاد شده عزیمت 

کردند.
ســرهنگ احمد فداکار، اظهار داشــت: به دلیل حضور 
به موقع عوامــل انتظامی، نیروهای امــدادی منابع طبیعی 
و همــکاری نیروهای محلی، این آتش ســوزی در کمترین 
زمان ممکن و بدون خســارت جانی مهار شــد اما به گفته 
کارشناســان، در این حادثه که علت آن نامعلوم است، چهار 

هکتار و پنج هزار مترمربع از مزارع جو نابود شده است.
کرمانشــاه: فرمانــدار گیالنغرب هم از آتش ســوزی 
گســترده در ارتفاعات »مله نی« از توابع دهستان چله این 

شهرستان خبر داد. 
کوروش محمودیان افزود: این آتش ســوزی در محدوده 

شمالی روستاهای هوشیار و چشمه پهن رخ داد.
نماینــده عالی دولــت در گیالنغرب گفــت: وزش باد 

عملیات مهار آتش سوزی را سخت کرد.
محمودیان افــزود: از ابتدای امســال تاکنــون در اثر 
وقوع هشت فقره آتش ســوزی در عرصه های منابع طبیعی 

گیالنغرب، 30 هکتار از مراتع سوختند. 
همچنین آتش در مراتع طبیعی و اراضی کشاورزی پنج 

روستای شهرستان ممســنی از توابع استان فارس تاکنون 
حدود 100 هکتار از اراضی این مناطق را طعمه خود کرد. 

بر اثر این آتش ســوزی، سه نفر مجروح و به بیمارستان 
ولی عصر)عج( ممسنی منتقل شده اند که حال 2 نفر از آنان 

وخیم اعالم شده است.
ایذه: مســئول اداره آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری ایذه گفت: 50 هکتار از کاه و کلش باقیمانده از 
مزارع برداشت شــده در حوالی روستای بی بی گل مرده در 

آتش سوخت. 
ابراهیم اسماعیل وندی بیان کرد: این آتش سوزی در مرز 

بین ایذه و باغملک به وقوع پیوست.
وی افزود: با تالش نیروهای آتش نشانی، این آتش سوزی 

مهار و از سرایت آن به مزارع اطراف جلوگیری شد.
اهواز : سرپرســت بخشــداری غیزانیه با  اشاره به مهار 
آتش سوزی در قسمتی از جنگل های این بخش، گفت: بیش 
از ســه هکتار از جنگل های غیزانیه در این حادثه خسارت 

دید. 
رسول ساکی اظهار داشت: با حضور تیم های آتش نشانی 
از منابع طبیعی و شــرکت نفت و گاز مارون، عملیات اطفا 
انجام و از ســرایت آتش به ســایر نقاط جنگل و روستاهای 

اطراف جلوگیری شد.
به گفته ناصر سجیرات یکی از اعضای شورای روستای 
حیاویــه، امکانات بــرای اطفای این حریق انــدک بوده به 
همین دلیل مردم روستاها به وسیله بیل و تراکتور سعی در 

جلوگیری از سرایت آتش کردند.

با گرم شــدن هوا آتش ســوزی در مراتع و جنگل های 
خوزستان آغاز شده است.

به گفته جمشیدیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خوزســتان در مدت 2 روز، 18 فقره آتش سوزی در مراتع و 

جنگل های 6 شهرستان این استان رخ داده است.
فرماندار باغملک نیز گفت: بخشــی از اراضی کشاورزی 
و مراتع حدفاصل دو شهرســتان باغملــک و هفتکل دچار 

آتش سوزی شد.
محمــد نجاتی پــور در این رابطه اظهار کــرد: با توجه 
به شــدت وزش باد در منطقه آتش گسترش یافت و امکان 

نزدیک شدن نیروها به آتش وجود نداشت.
فرمانــدار باغملک عنوان کرد: بخشــی از آتش نیز در 
تپه ماهورها اســت که تردد خودروهای آتش نشانی به برخی 

نقاط ممکن نشد و اطفاء حریق را مشکل کرد.
سید عابدین طباطبایی فرماندار هفتکل نیز اظهار کرد: 
در شــب های گذشــته نیز چند مورد آتش سوزی کوچک 
وجود داشــت که با توجه به شــواهد احتمال عمدی بودن 

آتش سوزی ها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از الرســتان، آتش به جان 
ارتفاعات روســتای هرم از توابع شهرســتان الرستان افتاده 
گفته می شــود اصابت صاعقه علت این آتش ســوزی بوده و 
تاریکی شب مانع حضور در ارتفاعات و مهار آتش شده است.
همچنین مسئوالن الرستان از اهالی منطقه و نیروهای 
دوستدار محیط زیســت خواستار همکاری و کمک به مهار 

آتش  شدند.

جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامی گفت: 
رانندگان آژانس ها و ســامانه هوشمند حمل ونقل 
باید درخصوص کشــف حجاب به مسافران خود 
تذکــر دهند چرا که در غیر ایــن صورت پیامک 
 جرم کشــف حجاب برای مالک خودرو ارســال 

خواهد شد.
 سردار ایوب سلیمانی درخصوص عملکرد پلیس در 

مواجهــه با بی حجابی در خودرو به فارس گفت: کشــف 
حجاب در خودرو جرم است و پلیس طبق وظیفه قانونی 

خود با جرم مشهود برخورد می کند. 
ســلیمانی در پاســخ به این پرســش که رانندگان 
آژانس ها و ســامانه هوشمند حمل و نقل عنوان می کنند 
که مسافرانشــان کشــف حجاب کرده اند و چرا باید آنها 
پاسخگو باشــند، اظهارداشت: مسئولیت قانونی خودرو با 

مالک خودرو اســت. همانطور که اگر مســافر از کمربند 
ایمنی اســتفاده نکند مالک خودرو جریمه می شــود و 
باید در برابر قانون پاســخگو باشد؛ بنابراین الزم است که 
راننده ها متوجه و متعهد به مســئولیت قانونی خود بوده 
و اجازه عمل خالف قانون از جمله جرم کشف حجاب به 

مسافرین خود ندهند. 
وی افزود: باید شرکت های حمل و نقل هوشمند در 

قوانین خود بر رعایت حجاب و شــئونات اسالمی تاکید 
کننــد و نیروی انتظامــی نیز که ضامن اجــرای قانون 
اســت از رعایت کنندگان حمایت خواهد کرد و در یک 
نگاه کلی با اطمینان گفته می شــود که قانون و متولیان 
اجرای قانون از  جمله نیروی انتظامی، حامی و پشتیبان 
 رعایت کننــدگان قانون در هر دو طیف حقیقی و حقوقی 

خواهد بود.

جانشین فرمانده ناجا:

راننـدگان آژانـس و سامانه های هوشمنـد حمل ونقـل 
مسئول کشف حجاب مسافران خود هستند

آتش باز هم مزارع و مراتع را دربرگرفت


