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مرگ موتورسوار
در بزرگراه یادگار امام
 رئیس مرکز اطالعــات و کنترل ترافیک پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تصادف مرگبار
موتورسیکلت و سواری پژو در بزرگراه یادگار امام
خبر داد .ســرهنگ محمد رزاقی دراینباره گفت:
حوالی  ۱۳:۳۰دیروز یک دستگاه موتورسیکلت در
مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام )ره( در
حال حرکت بود که در محدوده خیابان فرحزادی
با یک دستگاه سواری پژو برخورد کرد .وی با بیان
اینکــه در پی ایــن حادثه عوامل پلیــس راهور و
دستگاههای امدادی در محل حاضر شدند ،گفت:
عوامــل امدادی عالئم حیاتی این فرد را بررســی
کردند و متأســفانه مشخص شــد راکب ۵۵ساله
موتورسیکلت به دلیل شدت صدمات وارده جان
خود را از دست داده است .رئیس مرکز اطالعات
و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ بــا بیان اینکــه راکب موتورســیکلت فاقد
کاله ایمنــی بود ،گفت :علت این حادثه از ســوی
کارشناســان پلیس راهنمایــی و رانندگی در حال
بررسی است.

مهار حریق انبار ساختمان مسکونی
 آتشســوزی انبار یک ساختمان چهارطبقه به
مساحت صد مترمربع و مملو از اجناس اضافه و
مستعمل ،با ســرعت عمل آتشنشانان مهار شد.
در پی تماس ساکنان یک ســاختمان مسکونی با
ســامانه  ۱۲۵و اعالم گزارشــی مبنی بر استشمام
دود و مشاهده شعلههای آتش ،ستاد فرماندهی
آتشنشانی تهران ،بالفاصله آتشنشانان ایستگاه
 ۹۹را بــه همراه تیم نجــات  ۹به محل حادثه در
میدان خراســان ،خیابان مخبر جنوبی ،حدفاصل
خیابان عجبگل و ســعیدی کوچه روحانی اعزام
کرد .عباس شــاطرمعصوم ،فرمانده آتشنشانان
اعزامــی به محل حادثه دراینبــاره گفت :پس از
رسیدن به محل حادثه مشاهده شد انباری داخل
پارکینگ یک ســاختمان چهارطبقه تکواحدی به
مساحت صد مترمربع که مملو از اجناس اضافه و
مستعمل ساختمان بود ،دچار آتشسوزی شده و
دود شــدید ناشی از سوختن آن ،تمام ساختمان را
احاطه کرده بود .وی افزود :آتشنشانان بالفاصله
پس از قطع برق و گاز ســاختمان و ایمنســازی
محل حادثه با کشیدن یک رشته لوله آبدهی وارد
ساختمان شــدند و با بازکردن در انباری مشغول
مهار آتشســوزی شــدند .فرمانده آتشنشــانان
تصریح کرد :گروه نجات نیز با استفاده از تجهیزات
الزم پس از تقسیمشــدن به دو گروه و جستوجو
در طبقات موفق شدند چهار نفر را که در طبقات
مختلف محبوس شــده بودند ،به سالمت خارج
کنند .شــاطرمعصوم خاطرنشــان کــرد :با انتقال
ایــن چهار نفر بــه محل امن بیرون از ســاختمان
و مهار کامل آتشســوزی و تخلیــه کامل انباری
و ایمنشــدن محل ،آتشنشــانان با ارائه تذکرات
ایمنی الزم به مأموریت خود پایان دادند.

اخاذی با عکسهای شخصی
 دو تبهــکار اینترنتــی در ماجراهــای جداگانه
به وســیله کارشناسان پلیس فتا دســتگیر شدند.
در نخســتین پرونده ،فرمانده انتظامی شهرســتان
ایرانشــهر از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه با
بهدســتآوردن عکسهای شــخصی و اطالعات
خصوصــی یکــی از شــهروندان ،قصــد اخــاذی
۲۰۰میلیونریالــی را از وی داشــت .ســرهنگ
دوســتعلی جلیلیــان گفت :یکی از شــهروندان با
مراجعه به پلیس فتا شــکایتی مطــرح کرد مبنی
بــر اینکه فردی ناشــناس با تهدید انتشــار تصاویر
شــخصی و اطالعات خصوصی در فضای مجازی
قصد اخاذی از وی را دارد .به این ترتیب شناســایی
و دستگیری متهم در دستور کار مأموران پلیس فتا
قــرار گرفت .وی افزود :در بررســیهای تخصصی
به وســیله کارآگاهان پلیس فتــا ،متهم موردنظر
که دختــری جوان بــود ،شناســایی و بــه پلیس
فتــا احضار شــد .جلیلیان تصریح کــرد :متهم در
مواجهه با ادله پلیســی به جرمش اعتراف و قصد
خود را از این عمل دالیل شــخصی و انتقامجویی
بیان کرد .درهمینحــال رئیس پلیس فتای کرمان
از دســتگیری شــخصی کــه در شــبکه اجتماعی
تلگرام اقدام به سرقت اطالعات شخصی میکرد،
خبر داد .ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد گفت :در پی
شــکایت یکی از شــهروندان مبنیبــر اینکه فرد یا
افراد ناشناســی اقدام به انتشار تصاویر و پیامهای
وی در شــبکههای اجتماعی کرده است ،موضوع
بالفاصله برای پیگیری در دســتور کار کارشناسان
پلیس فتا قــرار گرفت .وی افزود :در این راســتا با
بررسیهای فنی و تحلیلهای کارشناسی مشخص
شد سیستم شاکی از سوی بدافزارهایی آلوده شده
و از ایــن طریــق تمامی اطالعات او برای ســازنده
این برنامهها ارســال شده است .رئیسپلیس فتای
فرماندهی انتظامی استان کرمان ادامه داد :شاکی
از طریــق کلیککــردن روی لینکهــای آلودهای
که در گروههای تلگرامی ارســال شده بوده ،مورد
سوءاستفاده قرار گرفته اســت .رئیسپلیس فتای
اســتان کرمان دراینباره گفت :با تالش کارشناسان
پلیس فتا و با اقدامات تخصصی ،متهم شناســایی
و دستگیر شد که در ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی
بود که با مشاهده ادله و مستندات مربوطه اعتراف
کرد و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

گذشت از قاتل پدر بعد از سالها
شرق :خانواده مردی که  ۱۳سال پیش به قتل رسیده و عامل قتل او به قصاص
محکوم شده بود ،با گذشــت از قصاص متهم به قتل ،از خونخواهی گذشتند.
عطا ماندگاری پســر دوم مرحــوم درویش ماندگاری که نقــش مهمی در این
بخشش داشته است ،از جزئیات قتل و آنچه باعث گذشت شد ،گفت.
 نحوه وقوع قتل را توضیح دهید.
 ۱۳ســال پیش بود کــه قاتل با اخوی کوچکتر من یــک درگیری خیابانی
داشــت و او که فرد مغروری بود از برادرم کینه بــه دل گرفت .حدود یک ماه
بعد از این درگیری یک روز موقع نماز و نزدیک افطار بود و ما چون هوا گرم بود
فرش را در حیاط انداخته بودیم .ناگهان یک موتور از در خانه ما رد شد و بعد
صداي رگبار شنیدیم که رو به خانه ما گرفته شده بود .در آن ماجرای تیراندازی
که با سالح کالش اتفاق افتاد پدر من به رحمت خدا رفت و فرد قاتل که امیر
نام دارد پس از ســه ماه دســتگیر شــد؛ اما در آن تیراندازی مرگبار قاتل یک
همدست موتورسوار هم داشت که هیچوقت او را معرفی نکرد.
 پدرتان چند سال داشتند؟
پدرم ۴۵ساله بود و برادر در آن زمان ۱۸ساله و قاتل ۲۵ساله.
 اختالف ســنی برادر شــما با قاتل زیاد اســت؛ چه چیز باعث درگیری
خیابانی آنها شده بود؟
جروبحــث معمولی اتفاق افتاده بــود .بعد از آن هم قاتــل چند بار ما را
تهدید کرد که البته ما شــکایت کتبی نکردیم ولــی موضوع را گزارش دادیم و
صورتجلسه هم شد؛ اما فکر میکنم باید بیشتر به این گزارشها توجه میشد
چون اگر این اتفاق میافتاد پدرم کشته نمیشد.
 چه شد که تصمیم گرفتید ببخشید؟
خواست خدا و وساطت مسئوالن محلی که بسیار رفتند و آمدند و در نهایت
این اتفاق افتاد.
 چند خواهر و برادر هستید؟
چهار برادر و چهار خواهر.

 چه افرادی بیشترین تأثیر را در این تصمیم داشتند؟
خواهرانم بیشــتر تأثیرگذار بودند و بعد از خواهران هم مسئوالن ازجمله
آقای اکبری )دادیار شــعبه دوم دادســراي کهنوج( که به طور مســتمر پیگیر
موضــوع بودند و مــا درنهایت تصمیم گرفتیم که بــدون دریافت دیه و بدون
چشمداشت قاتل را ببخشیم؛ البته از همه مهمتر خواب یکی از اقوام بود؛ پدرم
به خواب یکی از بستگان آمده بود و از او خواسته بود که از خون قاتل بگذریم.
 حاال که قاتل را بخشیدهاید چه حسی دارید؟
اوال از خــدا میخواهم که آقــای اکبری را خیر بدهد کــه مانع از خون و
خونریزی شد و بعد هم فکر میکنم این بهترین کاری بود که ما میتوانستیم
بکنیم.
 توصیه شما به افرادی که ممکن است در شرایط شما قرار داشته باشند
چیست؟
خدا در قرآن گفته اســت که گرفتن جان قاتل حق اولیای دم اســت و اگر
ببخشند ثواب دارد و بهتر است که این کار را بکنند.
یك سال و نیم تالش کردیم
مهدی اکبری ،که اکنون رئیس دادگاه عمومی شهرستان فاریاب و به گفته
پسر مقتول یکی از افراد تأثیرگذار در این پرونده است نیز درباره دلیل ورودش به

رﺧﺪاد

کشف چکپولهای جعلی

این پرونده گفت :این قتل در شهرستان قلعهگنج بر اثر یک نزاع و کنترلنشدن
خشــم اتفاق افتاد و فردی مرتکب قتل مرحوم مانــدگاری ،از بزرگان منطقه،
شــد .من در یکی از سرکشیهایم به زندان و بررســی پروندهها با این پرونده
روبهرو شــدم و به خاطر شرایط خاصی که وجود داشت پیگیر موضوع شدم.
البته به غیر از من مســئوالن دیگری نیز پیگیر موضوع بودند و امامجمعه نیز
نقش مؤثری در این رضایت داشت .اکبری درباره علت و انگیزه قتل نیز گفت:
بههرحال دعوا بین دو نفر بــوده و در جنوب منطقهای که قتل اتفاق افتاده ،
ســالح گرم بهراحتی قابل تهیه است و قاتل هم با تهیه سالح در صدد انتقام
بر آمده است .این مقام قضائی ادامه داد :حکم قصاص متهم ،از سوی دادگاه
قطعی شــده بود و خانــواده مرحوم ماندگاری در ایام پــر خیر و برکت میالد
پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع( با حضور در زندان کهنوج با رضایت خود،
زندگی تازهای به یک جوان نادم و پشــیمان بخشیدند که البته خانواده مقتول
به خاطر خصلت پهلوانی و گذشــت که در جنوب اســتان کرمان وجود دارد
چنین کار بزرگی را کردند .وی ادامه داد :البته نقش مهم و مؤثر بزرگان فامیل
و طایفــه را نیز نمیتوان نادیده گرفت و ما هم در دســتگاه امنیتی و قضائی
سعی میکنیم از این توان و قابلیت بالقوه استفاده کنیم .اکبری گفت :برخورد
طایفهای به معنی دخالت نیست و در واقع اعضای طایفه در کنار شورای حل
اختالف دستگاه قضائی نقش صلح و سازش را به عهده دارند .رئیس فعلی
دادگاه عمومی فاریاب گفت :برای اینکه موفق به اخذ این رضایت شویم بیش
از یک ســال و با تالشهای مجدانه مقامات قضائی ،مجموعه مدیریت سابق
زندان و بنیاد شهید کهنوج و با حضور دو نفر از سران طوایف به منزل مرحوم
ماندگاری رفتیم و آمدیم .وی همچنین با اشــاره به آیه  ۱۴۹سوره نساء افزود:
گذشت از بدیها و کارهای خطا و زشت ایشان سبب میشود تا خداوند نیز از
مقام عفو و گذشــت نسبت به وی وارد شود و از کردارها و رفتارهای زشت او
چشمپوشــی کند .وی در پایان گفت :اقدام ارزشمند همه وابستگان خانواده
مقتول بهویژه همسر بزرگوار و فرزندان مهربان وی در تاریخ فداکاری و گذشت
و بزرگواری مردمان جنوب استان کرمان برای همیشه ثبت میشود.

ﻗﺘﻞﻋﺎم در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ
شــرق :تحقیقات برای دســتگیری عامــل یا عامالن
قتلعــام اعضای یک خانواده در ایرانشــهر در حالی
ادامــه دارد که تاکنون ســه مظنون در ایــن پرونده
شناســایی شــدهاند و تحقیقات از آنهــا ادامه دارد.
این قتلعام زمانی مشــخص شد که مأمور بهداشت
محل برای واکسیناســیون کودکان خانه رفته بود؛ اما
با جسد هشــت نفر از جمله پنج کودک روبهرو شد.
رئیسپلیــس اســتان سیستانوبلوچســتان جزئیات
قتلعام هشــت نفر ازجمله پنج کودک در روســتای
ایرانشــهر را تشریح کرد و گفت :ســاعت  ۱۲ظهر دو
روز قبــل ،مأموران پلیــس در تماس کارمنــد اداره
بهداشــت در جریان وقوع جنایتی خونین در روستای

نصرآباد ایرانشــهر قرار گرفتند .با حضور مأموران در
محل ،با جســد خونین پنج کــودک ،دو زن و یک مرد
روبهرو شــدند .وی ادامه داد :کارمند اداره بهداشت
در تحقیقــات اولیه ادعا کرد زمانی کــه برای تزریق
واکســن هپاتیت به روســتا آمده ،متوجه بازبودن در
شــده و پــس از ورود به خانه ،با این اجســاد روبهرو
شده و موضوع را به پلیس اطالع داده است .به گفته
رئیسپلیس سیستانوبلوچســتان ،همه مقتوالن به
ضرب گلوله اســلحه به قتل رســیده و در تحقیقات
بیشتر مشخص شــد ،زن و مرد و دو فرزند عضو یک
خانــواده بوده و زن جوان و ســه کودک دیگر خواهر
و خواهرزاده مرد صاحبخانه هستند .رحیمی با بیان

اینکه در کیف یکی از مقتوالن زن اسلحه کلت کشف
شده است ،تأکید کرد :هیچکدام از همسایهها صدای
شلیک را نشــنیدهاند و به نظر میرسد قاتل یا قاتالن
از صداخفهکن اســتفاده کرده یا جنایت در شــب رخ
داده اســت .همچنیــن خانی ،دادســتان عمومی و
انقالب ایرانشــهر ،به میزان گفت :این هشــت نفر در
ســاعات اولیه صبح با شــلیک گلوله و در خواب به
قتل رسیدهاند .وی از تشکیل پرونده برای بررسی این
موضوع خبر داد و گفت :دادستانی و نهادهای مسئول
بــا جدیت پای کار هســتند و تیمــی از پلیس آگاهی
مرکز استان سیستانوبلوچســتان برای بررسی ابعاد
و جزئیــات این حادثه در محل وقــوع حادثه حاضر

شــدهاند .خانی تصریح کرد :پوکههایی از فشنگهای
اســلحه در صحنه قتل کشف شــده که برای بررسی
و کارشناســی به آزمایشگاه تشــخیص جنایی پلیس
آگاهی فرســتاده شــد تا چنانچه در صحنه درگیری
مشابهی از آن استفاده شده باشد ،از آن طریق قاتل یا
قاتالن شناســایی شده و به نوعی از این طریق پرونده
تاحدودی پیش رفته و ابعاد و جزئیات ماجرا روشــن
شــود .دادســتان عمومی و انقالب ایرانشهر در پایان
گفت :ســه نفر در این زمینه مظنون هستند؛ اما هنوز
دالیل متقنی مبنی بر اینکه قتل به دست آنها صوت
گرفته باشــد ،وجود ندارد و این امري قطعی نیست و
تحقیقات پیرامون این موضوع با جدیت ادامه دارد.

 چکپولهای جعلی ۵۰۰هزارریالی کشف و ضبط
شد .خسرو نجفی فرمانده انتظامی شهرستان لردگان،
اظهار کرد :در پی تماس با مرکز فوریتهای پلیســی
 ۱۱۰و اعالم گزارشــی مبنی بر ارائه چکپول تقلبی به
یکی از شعب بانکها در شهر لردگان بالفاصله مراتب
در دســتور کار کالنتری  ۱۱این شهرســتان قرار گرفت.
وی افزود :با مراجعه مأموران به بانک مشــخص شد
فردی به نــام »م .ی« قصد ارائه هفت فقره چکپول
۵۰۰هزارریالــی بــه صندوق بانــک را داشــته که با
هوشــیاری کارمند بانک ،تقلبیبودن چکپولها تأیید
شــد و این تعداد چکپول به همراه متهم برای ســیر
مراحل قانونی به مرجع انتظامی منتقل شدند.

دستگیری یکی
از عامالن قتل پدر و پسر
 یکی از عامالن قتل پدر و پسر ایرانشهری شناسایی
و دستگیر شد .دوســتعلی جلیلیان ،فرمانده انتظامی
ایرانشهر اظهار کرد :کارآگاهان پلیس آگاهی ایرانشهر
در تاریخ پنجم دیماه سال جاری از قتل پدری ۴۵ساله
و فرزند ۲۳ســالهاش بــر اثر اصابت گلوله از ســوی
سرنشینان یک دســتگاه پژو  ۴۰۵باخبر شدند .فرمانده
انتظامی ایرانشهر با اشاره به اینکه مقتوالن هنگام قتل
با یک دســتگاه پراید در خیابان کارگر این شهرستان در
حال تردد بودند ،افزود :پس از وقوع این قتل اقدامات
تخصصی پلیس برای شناســایی متهمان آغاز شــد.
ایــن مقام انتظامی تصریح کــرد :کارآگاهان پلیس در
پایشهای تخصصی و میدانی ،سرنخهایی از دخالت
یک فرد سابقهدار در این جرم به دست آوردند .جلیلیان
افــزود :پس از چندین روز اقدامات فنی شــبانهروزی،
کارآگاهان پلیس یکی از ضاربان را شناســایی و وی را
در منزلی در شهرستان ایرانشهر دستگیر کردند .وی با
اشــاره به اینکه فرد دستگیرشده  ۴۲سال دارد ،گفت:
مأموران پلیس در بازرســی از محل سکونت وی یک
دســتگاه پژو  ۴۰۵را که تحت تعقیب مراجع قضائی
تهران بود ،کشف کردند .فرمانده انتظامی ایرانشهر در
ادامه گفت :این متهم حرفهای در تحقیقات تخصصی
کارآگاهــان پلیس به ارتکاب این قتــل با همکاری دو
نفــر دیگر اعتراف و انگیزه خــود از ارتکاب این جرم را
دخالت این فرد در قتل یکی از بستگانش در بهار سال
گذشته عنوان کرد .جلیلیان با اشاره به اینکه این متهم
به مراجع قضائی معرفی شده است ،خاطرنشان کرد:
تالشهای گسترده پلیس برای دستگیری سایر متهمان
همچنان ادامه دارد.

 100ﻓﻘﺮه ﮐﻼﻫﺒﺮدارى
در ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻣﻠﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
متصدی کافینت که در پوشــش صــدور کارت
ملی هوشــمند صد فقــره کالهبرداری کــرده بود،
از ســوی کارآگاهان پلیس اســتان آذربایجانغربی
دستگیر شد.
ســردار »ناصر اصالنــی« در گفتوگو با خبرنگار
پایــگاه خبــری پلیس اظهــار کرد :در پی شــکایت
چند نفر از شــهروندان مبنیبــر اینکه متصدی یکی
از کافینتهای ســطح شهرســتان ارومیه اقدام به
دریافت وجه نقد برای صدور کارت ملی هوشــمند
کرده ،ولی با گذشــت مدتزمان طوالنی هنوز کارتی
صادر نشده ،موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود :در بررســیهای اولیه مشــخص شد
فردی بــا مراجعه به روســتاهای اطراف شــهر ،با
ثبتنــام و تکمیــل فرمهای مربوط بــه کارت ملی

هوشــمند و گرفتن مبلغ و صــدور فیشهای بانکی
جعلی اقدام به کالهبرداری کرده است.
این مقــام انتظامی تصریــح کــرد :کارآگاهان با
اقدامات اطالعاتی موفق شــدند متهم را شناســایی
و در یــک عملیــات غافلگیرانــه در داخل کافینت
دستگیر کنند.
ســردار »اصالنی« ادامه داد :در بازرسی از محل،
دو دســتگاه کیس که حاوی اســناد جعلی و مقدار
زیادی اســناد و مدارک از جملــه فیشهای جعلی
واریزی بودند ،کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان آذربایجانغربی با اشاره
به اینکه متهم در بازجوییهای پلیســی به صد فقره
کالهبرداری از شــهروندان اعتراف کرد ،گفت :متهم
پس از تشــکیل پرونده مقدماتی ،برای ســیر مراحل
بعدی تحویل مقامات قضائی شد.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
ریزش پل معلق قربانی گرفت
 فروریختن یک پل معلق در شهر »وییاویسینو« در
مرکز کلمبیا جان  ۱۱نفر را گرفت .این حادثه تعدادی
مجروح نیز داشته اســت .احتماال سنگینی بیش از
اندازه به دلیل جمعیت زیاد روی پل ،منجر به ریزش
آن شده است .این پل از جاذبههای توریستی محلی
اســت و به دلیل تعطیالت در زمان حادثه جمعیت
زیادی از روی آن تردد داشــتند .چند نفر از قربانیان
این حادثه کودک بودند.
مرد روانی تمام اعضای خانوادهاش را کشت
 یک مــرد روانی تمام اعضای خانــوادهاش را به
قتل رساند و سپس خودکشی کرد .پیداشدن بقایای
ســوخته پنج نفر در خاکســترهای آتش خانهای در
اورگون آمریکا باعث بازشدن پرونده قتل و خودکشی
در اداره پلیس این ایالت شد .براساس گزارش پلیس،
پزشــکی قانونی این اداره پلیس اعالم کرده اســت
جنازه این پنج نفر که ســه نفــر از آنها بچه بودهاند،
متعلق به یک خانواده اســت که در کالبدشــکافی
مشخص شده است ســه بچه این خانواده با گلوله
به قتل رســیدهاند و زنی که جنازه او کشــف شده بر
اثر خفگی جان خود را از دست داده است .نیروهای
پلیــس پس از تأیید هویت این جنازهها ،اعالم کردند
مردی هم که جنازه او در خانه ســوخته کشف شده
بود ،با برخورد گلولهای به ســر خود مرده است که
همین مســئله باعــث بهوجودآمــدن نظریه قتل و
خودکشی شده اســت .نیروهای پلیس درباره علت
مرگ اعضــای خانواده کروکر گفتهانــد پدر خانواده
ابتدا همســر خود را خفه کرده اســت و سپس جان

هر ســه فرزند خود را با اسلحه گرفته است و بعد از
آتشزدن خانه به سر خود شلیک و خودکشی کرده
اســت .مأموران آتشنشــانی دراینباره اعالم کرده
بودند آتشگرفتن خانه عمدی بوده است.
دســتگیری  ۶۵۲نفــر در کامبــوج در ارتباط با
مواد مخدر
 در نخستین هفته از آغاز اقدامات دولت کامبوج
برای مبارزه بــا مواد مخدر  ۶۵۲نفــر در این رابطه
دســتگیر شــدند .یک مقام ارشــد پلیــس ملی و از
مســئوالن کمیته جدید مبارزه با مــواد مخدر گفت
در هفت روز آغازین ســال جدید میالدی  ۲۶۱پرونده
مواد مخدر بررسی و  ۶۵۲نفر دستگیر شدند که ۳۷۱
مورد آن در ارتباط بــا قاچاق مواد مخدر بود و ۲۸۱
نفر نیز مصرفکننده مواد مخدر بودند .وی افزود به
آن دسته از مصرفکنندگانی که به صورت تفریحی
مــواد مصــرف میکردند آموزش ارائه شــد و باقی
معتادانی که در این رابطه دســتگیر شدند به دادگاه
یا مراکز ترک اعتیاد معرفی شــدند .به گفته مقامات
مســئول تشــدید اقدامات در مبارزه بــا مواد مخدر
که ماه گذشــته خبر آن اعالم شــده بود در پاسخ به
گزارشهایی اســت که حاکی از افزایش سوءمصرف
مواد مخدر در این کشــور اســت و شــامل اقدامات
قانونی ،بازپروری و آموزشــی میشــود .بنا به آمار
منتشرشده از سوي ســتاد ملی مبارزه با مواد مخدر
کامبوج در سال  ۲۰۱۶پلیس چهارهزارو  ۱۹۱پرونده
مواد مخدر را بررسی کرده که ۹هزارو  ۸۰۲مظنون را
دستگیر و بیش از  ۱۷۵کیلوگرم مواد مخدر را توقیف
کرده است.
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شرکت مناقصه گزار :شرکت برق منطقهاي اصفهان
موضوع مناقصه :احداث خط کابلي  ۶۳کیلووات دومداره پشت جنوب -هزارجریب )در دو قطعه(
شرایط ورود به مناقصه:دارا بودن گواهي نامه صالحیت پیمانکاري معتبر با حداقل رتبه  ۵نیرو از سازمان
مدیریت و برنامهریزي کشور
مبلــغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصــه :ضمانتنامه بانکي یا فیش واریز وجه نقد به حســاب ســیبا
 ۲۱۷۵۰۹۰۲۰۴۰۰۸به مبالغ  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )براي قطعه اول( و  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰رســال)براي قطعه دوم(
در وجه شرکت برق منطقهاي اصفهان
مهلت و نحوه دریافت اســناد مناقصه :از روز سهشــنبه مــورخ  ۱۳۹۵/۱۰/۲۱لغایت روز پنجشــنبه مورخ
 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰دریافت فایل الکترونیکي اســناد با مراجعه به سیســتم معامالت و تأمین کنندگان وب سایت
شــرکت برق منطقهاي اصفهان به نشاني www.erec.co.ir :امکانپذیر خواهد بود ).تماس در صورت نیاز
در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره تلفن (۰۳۱-۳۶۲۷۷۶۸۷
مهلــت و محل تحویل پاکات مناقصــه :حداکثر تا ســاعت  ۹صبح روز دوشــنبه  ۱۳۹۵/۱۱/۱۱به آدرس
اصفهان ،خیابان چهارباغباال ،دبیرخانه شرکت برق منطقهاي اصفهان.
زمان و محل بازگشــایي پاکات مناقصه :ســاعت  ۱۰صبح روز دوشــنبه  -۱۳۹۵/۱۱/۱۱ســالن کمیسیون
معامالت ساختمان معاونت مالي و پشتیباني شرکت برق منطقهاي اصفهان
شرایط مناقصه:
به پیشــنهادهایي که فاقد ســپرده یا امضاء مشــروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر
در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا ميتوانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده کنید.
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