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گـــزارش

شهردار تهران با اشاره به اينکه پروژه شهيدان بروجردی 
و شوشــتری گشايش بســياری در ترافيك شهر تهران 
ايجاد می كند، گفت: دوره مديريت شهری جديد اهتمام 
ويژه ای به تکميل بزرگراه غربی و بزرگراه يادگار امام)ره( 

در مناطق 9 و 18 دارد.
به گزارش فارس، عليرضا زاكانی در حاشيه بازديد پروژه 
ســاخت بزرگراه شــهيد بروجردی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: پروژه ســاخت بزرگراه شهيد بروجردی 
ادامه بزرگراه يادگار امام )ره( تا آزادگان اســت و ادامه 

بزرگراه يادگار امام )ع( تبديل به سه راه می شود.
وی افزود: بخش غربی مهم ترين بخش اين بزرگراه است 
و امکانــی را ايجاد می كند تــا در غرب تهران از بزرگراه 
يادگار امــام )ره( تا انتهای بزرگراه آزادگان، مســيری 

مستقيم و مطلوب ايجاد شود.
شهردار تهران ضمن اشــاره به قرارگيری اين پروژه در 
دو منطقــه 18 و 9، گفت: اين بزرگراه در منطقه 18 از 
بلوار بهار تا بزرگــراه آزادگان ادامه دارد. وی ادامه داد: 
عمليات اين پروژه از ســال 1393 آغاز شــده و پس از 
مدتی متوقف شده اســت. دوره مديريت شهری جديد 
اهتمام ويژه ای به تکميــل بزرگراه غربی بزرگراه يادگار 

امام )ره( در منطقه 9 و 18 دارد. 
وی با بيان اينکه امســال بخش منطقــه 9 اين بزرگراه 
تکميــل خواهد شــد و اين قطعــه از بزرگراه شــهيد 
بروجردی در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت، افزود: 

يك ســال و شــش ماه پس از اين راه اندازی، منطقه 9 
شاهد كار جدی و اساسی خواهد بود. عمليات پروژه آغاز 
شــده و زمان بندی تکميل قسمت مربوط به منطقه 9 

حدود دو سال و نيم طول خواهد كشيد.
شــهردار تهران در ادامه عنوان كرد: اين پروژه امکانی را 
نظير بزرگراه امام علی )ع( در قسمت شرق تهران، ايجاد 
می كند تا منطقه 9 و 18 زمينه استمرار بزرگراه يادگار 

امام )ره( تا اتوبان آزادگان را فراهم كند.
زاكانی با بيان اينکه بخش اول بزرگراه شهيد بروجردی 
به 750 ميليارد تومان منابع مالی نياز دارد كه امســال 
مقدمــات تأمين قطعــی آن آمــاده می شــود، افزود: 
بخــش تقاطع الغدير تا انتهای مهر راه اندازی می شــود 
و از تقاطــع الغدير تا بلوار بهار تــا 22 بهمن دراختيار 
شــهروندان قرار می گيرد. پس از 8 سال خاك خوردن، 
مردم می توانند تا پايان امسال از بخش اول پروژه شهيد 

بروجردی بهره مند شوند. 
وی با بيان اينکه پروژه شــهيد بروجردی و شوشــتری 
گشايش بسياری در ترافيك شهر تهران ابجاد می كند، 
گفت: دو پروژه بزرگ در تهران كليد خورده اســت كه 
بخش اول در منطقه 9 از ماه ها قبل شــروع شده است 
و طبق تعهد امســال پرونده آن بسته می شود. عمليات 
ســاخت آزادراه شهيد شوشــتری كه بال غربی بزرگراه 
يادگار امام)ره( بشمار می رود از ماه ها قبل شروع شده و 

قطعه دوم بزرگراه نيز امروز كلنگ زنی شد.

زاکانی وعده داد:

گشایش ترافیکی در پایتخت با اجرای 2 پروژه بزرگ عمرانی
عضو شــورای شــهر تهران گفت: بر اســاس گزارش ها 
مصالحــی كه پای درختــان ريخته شــده بودند منجر 
 به خشــکيده شــدن 10اصله درخت خيابــان وليعصر 

شده است.
مهدی پيرهادی در خصوص ماجرای خشکاندن درختان 
در خيابان وليعصر )ع( در محدوده منطقه يك شهرداری 
تهران گفت: متأسفانه گزارشی مبنی بر قطع حدود 12 
درخت در خيابان وليعصر )عــج( و در محدوده خيابان 
محموديه به ما ارائه شــد و در اســرع وقت به دوستان 

اعالم كرديم كه موضوع را پيگيری كنند.
رئيس كميســيون ســالمت، محيط زيســت و خدمات 
شــهری شورای شهر تهران خاطرنشان كرد: شواهد دال 
بر اين اســت كه متأسفانه اين درختان خشك شده اند و 
موضوع توسط سازمان بوستان ها در حال پيگيری است 
تا مشخص شود كه علل وقوع اين موضوع چه بوده است.
پيرهــادی عنوان كرد: اين موضوع بايــد در ماده هفت 
مورد پيگيری قرار گيرد و قبل از اينکه پايان كار به اين 
ساختمان داده شود بايد به جد پيگيری شود و باالترين 
سطح جرايم نيز بايد برای قطع اين درختان اعمال شود؛ 
اما اين مساله كه اين درختان به چه شکلی خشك شده، 
بايد توســط قوه قضائيه پيگيری شود؛ چرا كه درختان 
كهن ســالی كه در اين خيابان بــوده، برای مردم جنبه 

عمومی دارد و از مصاديق حقوق عامه است.
رئيس كميســيون ســالمت، محيط زيســت و خدمات 

شــهری شورای شهر تهران خاطرنشــان كرد: نمی توان 
از كنــار حقــوق عامه مردم به راحتی گــذر كرد و بايد 
به طــور جد مــورد پيگيری قرار گيرد و امــروز نيز اين 
 تذكر را به شهرداری دادم كه اين مساله به طور ويژه پ

يگيری شود.
وی بيان كرد: در اين خصوص توســط مجموعه حقوقی 
شــهرداری تهران شــکايتی تنظيم شــده و پيگير اين 
موضوع است و از طريق مراجع قضائی اقدام خواهد شد 
و نتيجه آن به سمع و نظر مردم خواهد رسيد. پيرهادی 
با بيان اينکه در خصوص شهرداری منطقه يك تذكرات 
كتبی را به مالك داده بود، گفت: ساختمان ســاز به مرور 
درختان را خشــك كرده اســت و بر اســاس گزارش ها 
مصالحی كــه پای درخت ريخته شــده بودند منجر به 

خشکيده شدن درختان شده اند. 
پيــش از ايــن؛ شــهرداری منطقه يك نيــز در همين 
خصوص اعالم كرد: اين اقدام توســط مالك ملك نوساز 
در خيابــان وليعصر )عج( تقاطع محموديه پالك 2728 
انجام شــده و 10 اصله درخت چنار در اين محدوده در 
سال های گذشــته در حين عمليات ساختمانی خشك 
شــده كه در همين خصوص ضمن بررســی كارشناسی 
توســط كارشناس رسمی دادگســتری و پيگيری اداره 
حقوقــی منطقه، موضوع در كميســيون ماده 7 منطقه 
نيز مطرح شده و در حال صدور رأی جريمه با باالترين 

ضريب است.

رئیس کمیسیون محیط زیست شهرداری تهران خبر داد:

مصالح ساختمانی عامل خشک شدن درختان خیابان ولیعصر

بررسی قصور مسئوالن در حادثه سیل 

راهتکرارسیلبازهمبستهنمیشود! ممکن است با پیک شدید روبه رو شویم
عضو كميته كوويد 19 با اشــاره به قابليت انتقال 
بسيار باالی زيرشــاخه های جديد اُميکرون گفت: 
احتمال ابتال به زيرسويه های جديد در افرادی كه 
واكسن می زنند 3 برابر و آنهايی كه واكسن نزده اند 

تا 8 برابر افزايش می يابد.
عليرضا ناجی عضو كميته كوويد 19 و رئيس مركز 
تحقيقات ويروس شناســی دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهيد بهشــتی در گفت و گو با برنامه تهران ما 
سالمت راديو تهران اولين روز از مرداد سال جاری 
در پاســخ به اينکه چه واكســنی برای استفاده ُدز 
چهارم مناسب تر اســت گفت: اينکه بتوانيم برای 
ُدزهای بوســتر، واكســن با كفايت باالتری بزنيم 
خيلــی خوب اســت. در ايران واكســنی با پلتفرم 
MRNA نداريــم. وی در خصوص واكســن های 
موجود در ايران گفت: واكسن های موجود در ايران 
بر پايه وكتور مثل آسترازنکا، بر پايه پروتئين مثل 
پاســتوكووك، اســپايکوژن و رازی و واكسن های 

غيرفعال مثل سينوفارم ، فخرا و بركت است.
ناجی با اشــاره به اينکه اگر فردی ســه ُدز واكسن 
ســينوفارم تزريق كرده باشــد باز هم می تواند از 
اين واكسن اســتفاده كند اظهار داشت: اما ترجيح 
بر اين اســت اين افراد برای ُدز چهارم از واكسنی 
برای برانگيختن ايمنی بيشــتر استفاده كنند. اگر 
واكسن آسترازنکا را به خاطر اتمام تاريخ مصرف آن 
كنار بگذاريم دو واكسن اسپايکوژن و پاستوكووك 

می تواند جزو اولويت های تزريق باشد.
وی در پاســخ بــه اينکــه آيــا موج هفتــم پيك 
شــديدتری نسبت به موج ششــم خواهد داشت؟ 
گفت: همه اينها بستگی به عملکرد ما دارد. فاصله 
زيــاد بين تزريق واكســن های ُدز يــك و دو تا به 
امروز، عدم استقبال مردم از ُدز بوستر، آدرس غلط 
دادن بــه مردم مبنی بر اينکه كرونا تمام شــده به 
طوريکه مردم از ماسك استفاده نکردند و ورود يك 
ســويه بسيار مســری و ايمن گريز موجب شده تا 
موج هفتم به وقوع بپيوندد. رئيس مركز تحقيقات 
ويروس شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی شهيد 
بهشتی تاكيد كرد: اوج گرفتن اين پيك بستگی به 
عملکرد ما دارد. در حال حاضر حتما بايد ماســك 
بزنيم و فاصله جانبــی را رعايت كنيم و همينطور 
واكسن ُدز بوستر بزنيم. درست است كه واكسنهای 
موجود برای ســويه های جديد ساخته نشده اند اما 
همين واكســن ها عليرغم كاهــش كفايت، تا 70 
درصد انسان را در برابر بيماری شديد، بستری، آی 
سی يو و مرگ حفاظت می كنند. سويه BA5 بسيار 

مسری و ايمن گريز است.
عضو كميتــه كوويد 19 با تاكيد بر لزوم تزريق ُدز 
يادآور واكســن كرونا گفت : اُميکرون از BA1 آغاز 
و تا BA5 ادامه می يابد اظهار داشــت: بر اســاس 
مطالعات افرادی كه به زير ســويه های قبلی مبتال 
شده باشند می توانند به فاصله 4 تا 6 هفته دوباره 
با زيرشاخه های جديد آلوده شوند. احتمال ابتالی 
به زيرســويه هــای جديد در افرادی كه واكســن 
می زننــد 3 برابر و آنهاييکه واكســن نزده اند تا 8 
برابر افزايش می يابد. بنابراين واكســن ها می توانند 
گردش ويروس در جامعه و بســتری شدن بيماران 
در بيمارستان را كاهش دهند و پيك را به كمترين 
حد خود برسانند. وی متذكر شد: 9 تا 11 ميليون 
نفر جمعيت خاموش داريم كه اصال واكسن نزده اند 
كه بايد واكسن بزنند و همينطور استقبال از تزريق 
واكسن در طيف ســنی 5 تا 11 سال كم شده كه 
نياز اســت اين طيف هم واكسن تزريق كنند چون 
آنها در معرض خطر هستند و بيماری را هم منتقل 
می كنند. واكسيناسيون در كنار استفاده از ماسك 
و رعايت فاصله جانبی موجب می شــود پيك انقدر 
پايين بيايد كه خسارت جانی زيادی نداشته باشيم 
و فشــار به سيستم بهداشتی كشــور به به حداقل 
برســد. ناجی با بيان اينکه تســت تعداد زيادی از 
هموطنان در روز مثبت می شود و موارد بستری هم 
افزايش پيدا كرده گفت: تســت های مثبت، بخشی 
از آماری اســت كه به اين بيماری مبتال می شوند. 
اين عدد واقعی نيســت چون تعداد تست هايی كه 
گرفته می شــود كم است. وی در پاسخ به اينکه آيا 
با ايمنی جمعی، ُكشندگی اين ويروس كاهش پيدا 
كرده و آيا كرونا باالخره تمام خواهد شــد؟ گفت: 
كرونا تمام نشــده و ممکن اســت هيچ وقت تمام 
نشود. ويروس كرونا مدام خود را تغيير می دهد و به 
علت اين تغييرات بايد بر واكسن زدن اصرار داشته 
باشيم. عدم بروزرســانی واكسن های كرونا يکی از 
نقاط اشتباهات جهان در برابر اين ويروس است كه 

اقداماتی برای آن در حال انجام است.

درنگ

با در نظر گرفتن عامل طبيعی در ســيل روز جمعه استان 
فارس كه تعداد كشــته هايش با حادثه سيل دروازه قرآن 
برابری می كند، بررســی عوامل انســانی اين حادثه طبق 

قانون امری ضروری است.
به گزارش مهر، فروردين ماه 98 بود كه سيل عظيم دروازه 
قرآن شــيراز، خسارت و فاجعه عظيمی به بار آورد و منجر 
به كشته شدن 21 نفر از هم وطنان و مصدوميت 100 تن 
شــد. حادثه ای كه پس از بررسی های متعدد ردپای نقش 

قصور مسئوالن در آن ديده شد.
حادثــه ای تلخ كه به گفته ســراج رئيس وقت ســازمان 
بازرســی كل كشور قابل پيش بينی و البته جلوگيری بود. 
كميته حقيقت ياب شــورای شهر شيراز در خصوص سهم 
دســتگاه های اجرايی در وقوع ســيل دروازه قرآن نتيجه 
بررســی ها را اعالم كرد كه شهرداری بيشترين سهم را در 
بروز اين حادثه داشــته است. پس از بررسی ماجرا، در آن 
پرونده شهردار شيراز به پرداخت ديه از صندوق شهرداری 

و 6 ماه حبس تعليقی محکوم شد.
تقريباً در همــان محدوده زمانی، ســيل مهمان ناخوانده 
شــمالی ها هم بــود و منجر به خســارت های عظيمی در 

مناطق شمالی از جمله گلستان و به ويژه آق قال شد.
حاال پس از گذشــت ســه سال، ســيل باز هم شيرازی ها 
را غافلگيــر آن هم در دل تابستان.ســوالی اساســی كه با 
يادآوری حادثه تلخ سيل دروازه قرآن، در ذهن همه مطرح 

می شود، كجای كار می لنگد؟ علت چيست؟

ورود سازمان بازرسی کل به حادثه سیل استهبان
همچون سيل سال 98 روز گذشته هم سازمان بازرسی از 
بررسی موضوع خبر داد. در همين رابطه ذبيح اهلل خدائيان 
رئيس سازمان بازرسی كل كشور ضمن تسليت به خانواده 
جانباختگان و آرزوی ســالمتی برای مصدومين، با صدور 
دســتوری به كاظم اكرمی بازرس كل استان فارس، به وی 
مأموريت داد بــا حضور در در مناطق ســيل زده، ابعاد و 
زوايای مختلف حادثه و روند امدادرســانی به سيل زدگان 
را مــورد نظارت جدی و دقيق قرار دهد و در صورت وجود 
قصور يا تقصير احتمالی از ســوی هر يك از دســتگاه ها، 

مراتب را جهت رسيدگی های بعدی گزارش كند.

پــس از اين دســتور، اكرمی رئيس منطقه 3 ســازمان و 
بازرس كل استان به همراه كارشناسان و بازرسان بازرسی 
كل اســتان با حضور در محل حادثه موضوع را از نزديك 
بررســی كردند. بازرس كل استان فارس ضمن تسليت به 
خانواده جان باختگان و آرزوی سالمتی برای مصدومان، با 
اشاره به دستور رئيس ســازمان بازرسی گفت: با توجه به 
مأموريت خدائيان مبنی بر حضور در مناطق ســيل زده و 
تســليت به خانواده جان باختگان، ابعــاد و زوايای مختلف 
حادثه و روند امدادرسانی به سيل زدگان و مصدومان مورد 
نظــارت دقيق قرار گرفت. وی ادامــه داد: در صورت وقوع 
قصور يا تقصير احتمالی از ســوی هر يك از دســتگاه ها، 

مراتب برای رسيدگی های بعدی منعکس خواهد شد.
صرف نظر از عوامل طبيعی، موضوع بررسی عوامل انسانی 
در اين حادثه قابل بررســی است. به عنوان مثال فرماندار 
استهبان با ابراز انتقادهايی از عدم اطالع رسانی در رابطه با 
سيل اعالم كرده بود: متأسفانه سازمان هواشناسی آن طور 
كه بايد هشــداری برای وقوع سيل نداده بود و فقط اعالم 

رگبار و بارش پراكنده بصورت كلی داده بود.

اين درحالی اســت كــه مدير كل ســتاد مديريت بحران 
استانداری فارس از عدم ارسال اطالعيه هواشناسی به اين 
استان گفت اما هواشناسی از سويی ديگر می گويد اطالعيه 

ارسال شده بود. 
فــارغ از اين صحبت ها موضوع بررســی قصــور مديران و 
مسئوالن امری است كه در قالب »دستورالعمل نحوه مقابله 
با ترك وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشــگيری از 

آن« به طور قانونی به آن اشاره شده است.
در بخش هايی از اين قانون آمده است: فراهم آوردن زمينه 
پيشــگيری از وقوع جرم و تخلف و ســو جريان احتمالی، 
در اجــرای بند ج مــاده 11 قانون، با انجــام اقداماتی از 
قبيل اطالع رســانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤوالن 
دســتگاه های اجرايی و ارائه گزارشــهای نظارتی هشــدار 

دهنده و به هنگام.

 نقش تصمیمات اداری مدیران
در نحوه مدیریت بالیای طبیعی

همچنين ذكر شده كه: »در صورتی كه ترك وظايف قانونی 

مديران، مســؤوالن و رؤسای دستگاه های اجرايی و اهمال 
در انجام وظيفــه و عدم نظارت بر كاركنان موجب تضييع 
حقوق عمومی يا ايراد صدمه يا خســارت بر اموال عمومی 
يا منابــع بيت المال و يا حقوق اساســی ملت، مانند حق 
ســالمت يا امنيت عمومی و ديگر حقوق مصرح در قانون 
اساســی ناظر بر حقوق عامه شــود و يا مضر به سالمت و 
امنيت مردم شــود و يا اين قبيل اقدامات ســبب بروز يا 
توسعه خســارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه 
باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقيب موضوع، جمع آوری 
ادلــه و نظارت بر تحقيقات اقــدام الزم را به عمل آورند و 

مراتب را به دادستان كل جهت پيگيری اعالم نمايند«
عالوه بر اين ذكر شده كه »در مواردی كه تصميمات اداری 
مديران و مســؤوالن يا ترك فعل يــا تأخير ناموجه آنان در 
اقدامات فــوری امدادی يا نحوه مديريت ســوانح و باليای 
طبيعی به گونه ای باشــد كه زمينه ســاز وقوع خسارت به 
منابع و اموال عمومی يا سالمت شهروندان شود، ضمن اعالم 
مراتب به سازمان با انجام اقدامات پيشگيرانه از قبيل تذكر و 

اخطار و يا تعقيب از حقوق عامه مردم صيانت كنند.«

وظایف شهرداری ها در پیشگیری از سیل
همچنين به طور مشــخص در ماده 55 و پيرامون وظايف 
شــهرداری آمده كه »اتخاذ تدابير مؤثــر و اقدام الزم برای 
حفظ شــهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از 
بناها و ديوارهای شکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی 
و كوچه هــا و اماكن عمومی و داالنهای عمومی و خصوصی 
و پر كردن و پوشــاندن چاه هــا و چاله های واقع در معابر و 
جلوگيری از گذاشــتن هر نوع اشيا در بالکن ها و ايوان های 
مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر 
برای عابرين اســت و جلوگيری از ناودان ها و دودكش های 
ســاختمانها كه باعث زحمت و خســارت ساكنين شهرها 
باشــد« به همين منظور با در نظر گرفتن عامل طبيعی در 
سيل روز جمعه استان فارس كه تعداد كشته هايش با حادثه 
سيل دروازه قرآن برابری می كند، بررسی عوامل انسانی اين 
حادثه طبق قانون امری ضروری است و از سازمان بازرسی 
كل كشور انتظار می رود مقصران احتمالی اين حادثه را هر 

چه سريع تر به افکار عمومی اعالم كند.

تجدید آگهی مناقصه

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان لرستان

ت اول
نوب

اداره کل بیمه سالمت استان لرستان 

اداره کل بیمه سالمت استان لرستان در نظر دارد، احداث ساختمان  اداری بیمه سالمت شهرستان چگنی را از طریق مناقصه برگزار نماید، از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در این مناقصه شرکت نمایند.

جزئیات و شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:
1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بیمه سالمت استان لرستان

2- موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری بیمه سالمت شهرستان چگنی
3- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

4- نوع و مبلغ تضمین: 2/048/179/314 ریال ضمانت نامه معتبر بانکی دارای مدت اعتبار سه ماهه به نام اداره کل بیمه سالمت استان لرستان
setadiran.ir 5- دریافت اسناد از دستگاه مناقصه گزار: از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس

6- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/05/03  لغایت 1401/05/05
7- مهلت بارگذاری و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/05/06 لغایت 1401/05/15
8- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه:  ساعت ۹ صبح روز  سه شنبه مورخ 1401/05/18

9- مدت پیمان: 12 ماه
10- نام و نشانی:عالوه بر سایت مذکور، اسناد پاکت )الف( الزاما می بایست به صورت دستی نیز به آدرس: خرم آباد، خیابان هفده شهریور، اداره کل بیمه سالمت لرستان 

،قسمت واحد اداری تحویل داده شود. تلفن:06633316401-2
تاریخ  چاپ آگهی نوبت اول: 1401/05/03
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم: 1401/05/05

))آگهی تجدید مناقصه عمومی((

مومنی - شهردار ورامین

ت اول
نوب

شهرداری ورامین

اعتبار  با  خرید غذا برای کارکنان به مدت یکسال  ، پروژه  به استناد بودجه مصوب سال 1401  شهرداری ورامین در نظر دارد 
15/000/000/000 ریال را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید .

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای 
شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت 

نمایند.
تلفن تماس: 7-   ۳۶۲4۲5۲5 داخلی ۳۶4 - ۳۶۶ 

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-  هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود

- سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود می باشد .
نوبت اول1401/5/۳، نوبت دوم 1401/5/10

ســخنگوی فرماندهی كل انتظامی كشــور از بازداشــت عامالن قتل برادر مالك 
ساختمان متروپل خبر داد و گفت: علت حادثه اختالفات شخصی بوده است.

ســخنگوی فرماندهی كل انتظامی كشــور از بازداشــت عامالن قتل برادر مالك 
ساختمان متروپل آبادان خبر داد.

ســردار مهدی حاجيان تصريح كرد: در پی حادثه تير اندازی افراد ناشــناس به 
خودروی »مجيد عبدالباقی« برادر مالك ساختمان متروپل آبادان، پليس آگاهی 
با اشــراف و تســلط كامل اطالعاتی و اقدامات فنی در كمتر از 2 ســاعت عوامل 

تيراندازی و قاتالن را شناســايی و دستگير كرد. سخنگوی فراجا گفت: بر اساس 
بررسی های اوليه، اختالفات شخصی انگيزه قاتالن از اين عمل بوده است. 

دادســتان مركز خوزستان نيز جزئيات دســتگيری عامالن قتل مجيد عبدالباقی 

را اعالم كرد. صادق جعفری چگنی اظهار كرد: روز شــنبه اول مردادماه به دنبال 
وقوع يك فقره تيراندازی در شهرســتان آبادان كــه منجر به قتل يکی از برادران 
مالك ساختمان متروپل شد، دستورات ويژه جهت شناسايی و دستگيری عامالن 

تيراندازی صادر شد كه 4 نفر از عوامل شناسايی و بازداشت شدند.
وی افزود: خودرو و سالح استفاده شده در اين واقعه نيز كشف و ضبط شده است 
و تحقيقات تکميلی با اســتقرار تيم ويژه پليس آگاهی خوزســتان در شهرستان 

آبادان و زير نظر دادستانی مركز استان ادامه دارد.

 شناسایی و دستگیری عوامل قتل
»مجید عبدالباقی« در کمتر از 2 ساعت


