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گـــزارش
پالسکو و متروپل فرو ریخت؛ 

 ۱۲۹ ساختمان »بسیار پرخطر« پایتخت را دریابیم!
 کالهبرداری اینترنتی 

با شارژ ارزان قیمت موبایل
رئيس پليــس فضای توليــد و تبــادل اطالعات 
پايتخت از شناسايی و دستگيری عامل راه اندازی 
صفحه فيشــينگ با ترفند خريد شارژ تلفن همراه 

با هديه خبر داد.
ســرهنگ داود معظمی گــودرزی، رئيس پليس 
فتا تهران بــزرگ در گفتگو با مهــر گفت: در پی 
مراجعه شــخصی به پليس فتــا پايتخت مبنی بر 
برداشت غير مجاز مبلغ حدود پانصد ميليون ريال 
از حساب بانکی اش، توسط فرد يا افرادی ناشناس، 
رســيدگی به اين پرونده در دستور كار پليس فتا 
پايتخت قرار گرفت. وی بيان داشــت: شــاكی در 
ادامه اظهاراتش عنوان كرد جهت خريد شارژ تلفن 
همراه در فضای مجازی مشــغول جستجو بودم كه 
با يك كانال تلگرامی مواجه شدم كه مدعی بودند 
شــارژ تلفن همراه را با قيمــت ارزان تر از بقيه به 
فروش می رســانند، بنده هم بدون توجه به آدرس 
درگاه پرداخت و اطمينــان از هويت گردانندگان 
آن صفحه اقدام به خريــد و نصب برنامه ای كردم 
و پس از وارد كردن اطالعات محرمانه كارت بانکی 
با تراكنش ناموفق مواجه شدم و پس از مدتی تمام 
موجودی حســابم را از دســت دادم. رئيس پليس 
فتا تهران بزرگ افزود: پس از اخذ اظهارات شاكی 
كارشناسان پليس فتا اقدامات خود را آغاز كردند و 
متوجه شدند فردی تحت عنوان فروش شارژ ارزان 
قيمت با ايجاد يك درگاه جعلی پرداخت و ســپس 
هدايت شهروندان به جهت نصب بدافزار از كاربران 
فضــای مجازی كالهبــرداری می كند. ســرهنگ 
گودرزی عنوان داشت: متخصصين سايبری پليس 
فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پس از شناسايی 
مجرم در فضای مجــازی اطالعات هويتی متهم را 
به دست آورده و پس از تشريفات قضائی مجرم در 
يکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگير شد و 
به همراه تجهيزات الکترونيك به پليس فتا منتقل 
شــد. رئيس پليس فتا تهران بزرگ به شهروندان 
توصيه كرد: شارژهای تلفن همراه مورد نياز خود را 
فقط از مراكز و اپليکيشن مالی مورد تأييد و معرفی 
شده در وب ســايت اصلی بانك ها و يا مورد تأييد 
بانك مركزی و نصب شــده از منابع اصلی و يا وب 
ســايت اپراتورها تهيه نمايند و به نتايج نشان داده 
شده توسط موتورهای جســتجوگر اكتفا ننمايند 
چرا كه احتمال تقلبی )فيشــينگ( بودن برخی از 

اين نتايج نشان داده شده متصور است.

خبـــــر

بيــن 33 تا 34 هزار ســاختمان ناايمــن در تهران وجود 
دارد كه 9هزار و 600 دســتگاه از آن هــا، نياز به مداخله 
 دارند و 129 ســاختمان تهران در "شرايط بسيار پرخطر" 

قرار دارند!
به گزارش تسنيم؛ فرو ريختن ساختمان 10طبقه متروپل 
آبادان، بار ديگر خطر بزرگ ســاختمان های ناايمن به ويژه 
در كالن شــهرهای كشورمان مانند تهران را گوشزد كرد و 
اين كه بايد يك اقدام اساســی برای جلوگيری از بنا شدن 

چنين ساختمان هايی انجام شود.
به گفته صادق خليليان؛ اســتاندار خوزســتان، فرو ريختن 
ســاختمان متروپل ناشــی از غفلت در ساخت وساز و عدم 
رعايت ضوابط فنی در ســال های 96 تا 98 بوده است، اين 
ســاختمان ابتدا برای 6 طبقه مجوز گرفته بود اما بعد در 
دو نوبت، ســه طبقه و يك طبقه ديگر به آن اضافه شد و 

همچنان نيمه ساز و در حال ساخت و ساز بودند.
كـم  كشـور،  در  متروپـل  ريـزش  همچـون  حوادثـی 
نبوده انـد؛ نمونـه بـارز آن ريـزش سـاختمان پالسـکو در 
30 دی 95 بـود، حادثـه ای كـه منجـر بـه شـهادت 16 
آتش نشـان و جان باختـن 6 شـهروند شـد. پـس از حادثـه  
آتش سـوزی در كلينـك سـينا اطهـر بـا 19 كشـته نيز بار 
ديگـر بحـث انتقـاد از عدم نظارت بـر ايمنی سـاختمان ها 
شـدت گرفـت؛ كلينيـك مذكـور در قلـب پايتخـت بنابـر 
اعالم سـيد جالل ملکی؛ سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی 
و خدمـات ايمنـی تهـران،  از سـال 94 تـا 97 از سـازمان 

آتش نشـانی اخطـار گرفتـه بـود!
تقريباً بعد از حادثه فروريختن ساختمان پالسکو، شهرداری 
تهران اقدام به شناســايی جدی و مســتمر ساختمان های 
ناايمن تهران كرد، از آن زمان به بعد بنابر اعالم مســئوالن 
شــهری و آتش نشــانی تهران، 33 تا 34 هزار ساختمان 

ناايمن در پايتخت شناسايی شده اند!
سـابق  مديرعامـل  داوری؛  مهـدی  ايـن،  از  پيـش 
دربـاره  تهـران  ايمنـی  خدمـات  و  آتش نشـانی  سـازمان 
بازديـد  بـه  اشـاره  بـا  تهـران  در  ناايمـن  سـاختمان های 
آتش نشـانی تهـران از 23 هـزار سـاختمان در تهـران در 
قالـب طـرح نظام بازرسـی گفته بـود: 129 سـاختمان در 
تهـران شـرايط "بسـيار پرخطـر" دارنـد  كه هرچـه زودتر 
بايـد اقـدام فـوری دربـاره آن هـا انجـام شـود همچنيـن 
نيازمنـد همگرايـی و همـکاری ديگـر سـازمان ها غيـر از 
مجموعـه شـهرداری تهـران هسـتيم و همـه بايـد كمـر 

همـت ببندنـد كـه ايـن مشـکل حـل شـود.
وی خاطرنشــان كــرده بــود: قوانين حاضــر، جامعيت و 
تأثيرگذاری الزم را برای ايمنی شــهر ندارند كه از مجلس 
می خواهيــم در قوانين مربوط به ايمنی بازنگری داشــته 
باشــند و وقت اصالح قوانين در حوزه ايمنی رسيده است؛ 
عالوه بر 129 ســاختمان پرخطر در تهران، 9 هزار و 600 
ساختمان ديگر نيز نيازمند مداخله و اصالح وضعيت ايمنی 
هستند البته از لحاظ درجه خطر مانند آن 129 ساختمان 

نيستند.

چه اقداماتی برای برخورد با ساختمان های ناایمن 
در تهران صورت گرفته است؟

مسئوالن سازمان آتش نشــانی تهران می گويند كه  "خأل 
قانونی" برای ايمن كردن ساختمان ها وجود دارد اما اخيراً 
با ورود دســتگاه قضائی به اين موضوع، اميدواری ها برای 

برخورد با اين ساختمان ها بيشتر شده است.
در بحــث شناســايی و برخورد با ســاختمان های ناايمن، 
از حدود يك ســال پيــش در مناطق شــهرداری تهران، 
كميته های ايمنی شــکل گرفته اســت امــا الزم بود كه 
ديگر دســتگاه ها در اين رابطه مشاركت جدی تری داشته 
باشند لذا دادستانی نيز به موضوع ورود پيدا كردند و تمام 
دستگاه ها مکلف شدند در اين كميته ها نقش داشته باشند.
به گفته مديرعامل سابق ســازمان آتش نشانی تهران، يك 
كميته مركزی هر دو هفته يك  بار با حضور معاون محترم 
دادســتان تهران تشکيل جلسه می دهد كه در اين جلسه، 
وضعيت ســاختمان های ناايمن كــه در كميته های ايمنی 
مناطق شــهرداری مورد رسيدگی قرار گرفته اند و وضعيت 

حادتری دارند، بررسی می شود.
عدم تمکيــن بهره برداران يا مالکان برخی از ســاختمان ها 
به دســتورالعمل آتش نشــانی، يکی از مشکالتی است كه 
آتش نشانی تهران در بحث برخورد با ساختمان های ناايمن 
همواره با آن دســت و پنجه نرم می كند لذا ورود دادستان 
به اين موضوع می تواند نويدبخش تسريع در انجام اقدامات 
و الزاماتی باشــد كه نه تنها توســط مالکان يا بهره برداران 

بلکه توســط تمام دستگاه های مســئول بايد در اين حوزه 
صورت گيرد.

 چرا اسامی ساختمان های پرخطر 
به مردم اعالم نمی شود؟!

داوری؛ مديرعامل سازمان آتش نشانی تهران درباره چرايی 
عدم اعالم اســامی ســاختمان های پرخطر بــه مردم نيز 
گفته بود: آتش نشــانی تهران درباره ساختمان های ناايمن 
مخصوصاً 129 ســاختمان پرخطر، اقدامــات خود را رها 
نمی كند و مرتباً آن را بررســی می كنــد؛ در آخرين اقدام 
نيــز تعامل خوبی با معاون دادســتان تهران برقرار شــده 
اســت و تمام اين ســاختمان ها از لحاظ قضائی نيز مورد 
بررســی قرار می گيــرد و اين موضوع )پيگيــری قضائی( 
بســيار اميدواركننده اســت كه ســاختمان های مذكور از 
لحاظ ايمنی اصالح شــوند لذا با توجه به روش اتخاذشده 
و همکاری آتش نشانی با دســتگاه قضائی، به نظر می رسد 
درباره اين 129 ساختمان بتوانيم روند بهتری را طی كنيم 
امــا اگر هيچ كــدام از اين اقدامات به نتيجه نرســد، قطعاً 

اسامی اين ساختمان ها را به مردم اعالم می كنيم.
بنابر آخرين اعالم ســازمان آتش نشــانی تهــران، تاكنون 
به 30 ســاختمان پرخطر در تهران دســتورالعمل قضائی 
ابالغ شــده اســت و انتظار می رود در نيمه نخســت سال 
 جاری، اين دســتورالعمل به ساير ســاختمان های پرخطر 

نيز اعالم شود.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

ت دوم
نوب

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد خرید نوار زرد اخطار تقاضای شماره 0130015 را با شرايط ذيل از طريق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه) اعم از 
دريافت اسناد مناقصه ، دعوت نامه ها ، اصالحیه ها و...( از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری مراحل مناقصه از سامانه می باشند . 

الف ( شرح مختصر کار :

  -  مدت انجام کار 3 ماه شمسي مي باشد.
ب ( پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد.

ج ( شرايط متقاضي : 
- عضويت در فهرست بلند تولیدکنندگان و تامین کنندگان نوار زرد اخطار  وزارت نفت  . 

- درصورت حضور شرکتهايی با هیئت مديره يا سهامدار مشترک , پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
-ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق آخرين تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ  560,000,000 ريال ) به حروف پانصد و شصت میلیون ريال( شامل يکي ازانواع ذيل:

- ضمانتنامه بانکي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز فعالیت از سوي بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
-  واريز وجه نقد )واريز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانك مرکزی بنام شرکت گاز زنجان(. 

- ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ايران.
-اوراق مشارکت بي نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخريد قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

-وثیقه ملکي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسي رسمي آن.
-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي که به موجب قانون تأسیس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعالیت مي نمايند.

-تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10» قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.«
ه ( محل زمان و مهلت تکمیل و تحويل مدارک :

از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت مي شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  WWW.setadiran.ir ) بخش مناقصه( نسبت به دريافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق 
زمانبندي زير اقدام فرمايند.

- مهلت دريافت اسناد ارزيابی فنی و اسناد مناقصه : 1401/03/08 لغايت 1401/03/12
- مهلت عودت  اسناد ارزيابی فنی و اسناد مناقصه : تا ساعت 8/30 صبح روز  سه شنبه مورخ 1401/03/24

- زمان بازگشايي مرحله اول پاکات مناقصه : سه شنبه مورخ 1401/03/24
- هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ريال )به حروف : پانصد هزار ريال(

و (مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم پیمانشرکت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمايند.
       ** هزينه درج آگهی ) هر دو نوبت ( به عهده برنده مناقصه می باشد .

        تذکر : مناقصه گران می بايست جهت عودت اسناد مناقصه ) شامل پاکات الف ، ب و ج (  عالوه بر بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ) پاکات ب و ج ( به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا ل از 
طريق سامانه ستاد ،  صرفا پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد  بصورت فیزيکي نیز درمهلت مقرر ) حداکثر تا 8:30 مورخ 1401/03/24 (  به واحد حراست تحويل 

دهند ، درصورت عدم بارگذاري پکیج و ساير موارد خواسته شده در سامانه )حتي يك آيتم(، مناقصه گر از گردونه رقابت خارج میشود.
-بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طريق مهر و امضای الکترونیکی و در فرمت PDF مورد تايید می باشد .

-کارفرماجهت انتخاب تامین کننده از دستورالعمل جديد )ابالغیه وزارت نفت( به شماره 796-20/2 مورخ 1399/12/11 دامنه متناسب قیمتها استفاده خواهد نمود.
- بديهي است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقي را براي متقاضیان ايجاد نخواهد نمود .

** توضیح : اين آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )) شانا (( به آدرس , www. shana .ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.setadiran.ir  و پايگاه ملی اطالع 
رسانی مناقصات به آدرس http: iets . mporg .ir درج گرديده است.

شناسه آگهی 1322650 نوبت اول 1401/3/7 ، نوبت دوم 1401/3/8

)سهامی خاص(

تعدادواحدشرح و مشخصات کاالردیف

1CM , Yellow Warning Tape , Plastic25RO200

2CM , Yellow Warning Tape , Plastic40RO1000

مناقصه عمومی )مرحله دوم(

خرمی – شهردار

ت اول
نوب

صدوقی  شهید  شهرک  در  واقع  اتحاد  خیابان  گذاری  کفپوش  عملیات  پروژه  مناقصه  دارد  نظر  در  )ره(  خمینی  بندرامام  شهرداری 
بندرامام خمینی )ره( با برآورد اولیه 6/172/114/668 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط ، دعوت به عمل می آید جهت 

دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: پروژه عملیات کفپوش گذاری خیابان اتحاد واقع در شهرک شهید صدوقی بندر امام خمینی )ره(

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 1401/3/16 لغایت 1401/3/18
3- محل دریافت اسناد: بندرامام خمینی )ره( ، بلوار آیت اله طالقانی ، ساختمان مرکزی شهرداری ، امور حقوقی و قراردادها 

تلفن: 4 - 2222020 - 0615 
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب فراگیر به شماره 1083057382 نزد بانک تجارت شعبه 

مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی )ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها: روز شنبه 1401/3/28 از ساعت 8 الی 14

6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشایی پاکات:

روز شنبه 1401/3/28 توضیح اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ 308/000/000 که فقط به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری یا واریز وجه نقد به حساب 0105424881000 

حساب سپرده شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- دفتر فنی نظارت شهرداری پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.
11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

نوبت اول 1401/3/8 - نوبت دوم 1401/3/16

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

مناقصه عمومی )مرحله دوم(

خرمی – شهردار

ت اول
نوب

شهرداری بندرامام خمینی )ره( در نظر دارد مناقصه پروژه عملیات پیاده رو سازی سمت غربی بولوار رهبری حد فاصل میدان سردار 
سلیمانی و میدان دستغیب شهر بندرامام خمینی )ره( با برآورد اولیه 19/610/249/153 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد 

شرایط ، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: پروژه مناقصه پروژه عملیات پیاده رو سازی سمت غربی بولوار رهبری حد فاصل میدان سردار سلیمانی و میدان دستغیب شهر 

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 1401/3/16 لغایت 1401/3/18
3- محل دریافت اسناد: بندرامام خمینی )ره( ، بلوار آیت اله طالقانی ، ساختمان مرکزی شهرداری ، امور حقوقی و قراردادها 

تلفن: 4 - 2222020 - 0615 
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب فراگیر به شماره 1083057382 نزد بانک تجارت شعبه 

مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی )ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها: روز شنبه 1401/3/28 از ساعت 8 الی 14

6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشایی پاکات:

روز شنبه 1401/3/28 توضیح اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- تضمین شرکت در مناقصه :
حساب  به  نقد  وجه  واریز  یا  شهرداری  وجه  در  بانکی  تضمینی  چک  یا  و  بانکی  معتبر  نامه  ضمانت  صورت  به  فقط  که  ریال   980/000/000 مبلغ 
0105424881000 حساب سپرده شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه 

گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- دفتر فنی نظارت شهرداری پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.
11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

نوبت اول 1401/3/8 - نوبت دوم 1401/3/16

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

مناقصه عمومی )مرحله دوم(

خرمی – شهردار

ت اول
نوب

شهرداری بندرامام خمینی )ره( در نظر دارد مناقصه پروژه تامین مصالح عمرانی شهرداری بندرامام خمینی )ره( با برآورد اولیه 
60/000/000/000 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط ، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی 

و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: پروژه تامین مصالح عمرانی شهرداری بندرامام خمینی 

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 1401/3/16 لغایت 1401/3/18
3- محل دریافت اسناد: بندرامام خمینی )ره( ، بلوار آیت اله طالقانی ، ساختمان مرکزی شهرداری ، امور حقوقی و قراردادها 

تلفن: 4 - 2222020 - 0615 
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب فراگیر به شماره 1083057382 نزد بانک تجارت شعبه 

مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی )ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها: روز شنبه 1401/3/28 از ساعت 8 الی 14

6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشایی پاکات:

روز شنبه 1401/3/28 توضیح اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- تضمین شرکت در مناقصه :
به حساب  نقد  واریز وجه  یا  بانکی در وجه شهرداری  یا چک تضمینی  و  بانکی  معتبر  نامه  به صورت ضمانت  فقط  که  ریال   3/000/000/000 مبلغ 
0105424881000 حساب سپرده شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه 

گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- دفتر فنی نظارت شهرداری پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.
11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

نوبت اول 1401/3/8 - نوبت دوم 1401/3/16

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

فرمانــده انتظامی تهران بزرگ جزئيــات تيراندازی رخ 
داده در خيابان طالقانی تهران را تشريح كرد.

سردار حســين رحيمی در تشــريح جزئيات تيراندازی 
رخ داده در خيابــان طالقانی تهران گفت: روز جمعه در 
پی حادثه تيراندازی در يکی از روســتاهای شهرســتان 
شــهريار، چهار نفر كشته و دو نفر زخمی شده بودند كه 
رســيدگی به اين موضوع به صورت ويژه در دستور كار 
مأمــوران پليس قرار گرفت. تحقيقات اوليه نيز حاكی از 
آن بود كه ضارب درپی اختالفات ملکی كه از ســال ها 
پيش وجود داشت، دست به اين كار زده و متواری شده 
بود. وی با بيان اينکه دســتگيری اين فرد در دستور كار 
ماموران قرار داشــت، گفت: اين فرد صبح روز شنبه در 

حوالی خيابان طالقانی و فلســطين ديده شــد و توسط 
ماموران حاضر در صحنه مورد شناسايی قرار گرفت. اين 
فرد به محض مشاهده مأموران با سالح كمری به سمت 
ماموران و شهروندان شــليك كرد كه در اين حادثه دو 
نفــر از ماموران مورد اصابت گلولــه قرار گرفتند و برای 
مداوا به بيمارستان منتقل شدند. وی گفت: اين فرد نيز 
در همان محل دستگير و خلع سالح شد. در حال حاضر 
بازجويی اوليه از متهــم در پليس آگاهی در حال انجام 
است و در اظهارات اوليه خود اعالم كرده كه باغدار است 
و هدفش از اين اقدام اختالفات ملکی بوده است. رييس 
پليس تهران، ضارب را فردی 24 ساله اعالم كرد و گفت 

كه او از اقدامش ابراز ندامت و پشيمانی نکرده است.

جزئیات حادثه تیراندازی در خیابان طالقانی 
تعدادی از معلمان خواستار تغييراتی در بخشنامه نقل و 

انتقاالت فرهنگيان شدند.
تعــدادی از معلمان ديــروز در مقابــل وزارت آموزش 
و پــرورش تجمــع كردنــد و خواســتار تغييراتی در 
بخشــنامه نقل و انتقال فرهنگيان شــدند. اين معلمان 
عنوان می كردند كه قبال قاعده ای بوده اســت مبنی بر 
اينکــه آن دســته از معلمانی كه 3 ســال نقل و انتقال 
موقت داشــتند، می توانســتند درخواســت انتقال دائم 
 دهنــد و در همان اســتان درخواســتی، حضــور دائم 

داشته باشند. 
يکی معلمان به فارس گفت: سال هاســت بسياری از ما 
معلمــان بر خالف كارمندان ديگــر دور از محل زندگی 

خود خدمت كرده ايم. تحمل چنين ســختی هايی زمانی 
آســان است كه وزارتخانه پشــتيبان ما باشد. وی ادامه 
داد: بسياری از ما بنا به داليلی كه خود در پديد آمدنش 
دخالت نداشته ايم و به گونه ای جبر روزگار بوده مجبور 

شده ايم به تهران منتقل شويم.
ايــن معلم افــزود: طبق بخشــنامه وزارتی هــر انتقال 
موقت بعد از ســه ســال تبديــل به دائم می شــود  اما 
بــرای ما منتقلين تهران اين امکان چند ســال اســت 
وجــود ندارد. وی ادامــه داد: در فرصت كوتاه يك ماهه 
كه بــرای تکميل فرم به ما داده شــده، جــز چند روز 
 اول ســامانه دچار اختــالل بوده و مناطــق تهران نيز 

بسته شده است.

درخواست برخی معلمان برای تغییرات در بخشنامه نقل و انتقاالت


