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گـــزارش
رئیس قوه قضاییه: 

وقتی مسئولی حرف می زند، مردم توقع دارند عملیاتی شود
 آماده  باش مدیریت بحران 

در پی زلزله هرمزگان
رييس ســازمان مديريت بحران كشور از آمادگی 
تمامــی دســتگاه های امدادی، خدماتــی، نظامی 
و مديريــت بحــران در پی وقوع زلزله در اســتان 

هرمزگان خبر داد.
محمد حســن نامی در گفت وگو با ايســنا با اشاره 
به زلزله ديروزكه در جنوب كشــور رخ داد گفت: 
در پی وقوع زلزله 5.4 ريشــتری با مركزيت شهر 
فين در اســتان هرمزگان كه در ساعت 13:44 در 
عمق 14 كيلومتری از سطح زمين رخ داد، سازمان 
مديريت بحران تمام دستگاه های امدادی، خدماتی 
و انتظامــی را بــه حالت آماده بــاش درآورد و اين 

آماده باش تا 24 ساعت آينده ادامه خواهد داشت.
وی با بيان اينکه گــزارش تيم های ارزياب حاكی 
از آن اســت كه اين زلزله خســارت جانی در پی 
نداشته اســت، ادامه داد: همچنين تا كنون آسيب 
چندان و قابل توجهی نيز به ابنيه وارد نشده است. 
بــا اين وجود نيروهای امدادی و مرتبط با مديريت 
بحران در حالت آماده باش قرار دارند و هشــدارها 
و توصيه های الزم به بخشداری ها و مقامات محلی 

ارسال و ابالغ شده است.
رييس ســازمان مديريت بحران كشور با تاكيد بر 
اينکه مردم نبايد نگرانی و ترسی بابت زلزله داشته 
باشــند، گفت:  بايد بدون ترس و وحشــت از زلزله 
همواره در برابر آن آماده و هوشيار بود. به ساكنان 
اين مناطق توصيه می كنــم كه نگرانی بابت زلزله 
نداشته باشند اما با حفظ هوشياری از قرار گرفتن 
در مجاورت سازه های سست پرهيز كنند. همچنين 
اخبار مديرت بحران و دستورالعمل های امدادی را 
 تنهــا از منابع رســمی دنبال كرده و به شــايعات 

توجه نکنند.

 تازه ترین خبر
 از وام بازنشستگان کشوری

اداره كل امور مالی صندوق بازنشســتگی كشوری 
در خصوص اصالح اقســاط بازپرداخت وام ضروری 
12ميليــون تومانــی در فيش حقوقــی مرداد ماه 
1401 بازنشســتگان و موظفيــن ايــن صندوق، 

اطالعيه ای صادر كرد.
در اين اطالعيه آمده اســت: بدين وسيله اعالم می 
نمايد، بنا به مصوبات شــورای پول و اعتبار، وصول 
كارمزد ســاالنه وام های قرض الحسنه متفاوت از 
تســهيالت عادی بوده و می بايســت درماه اول و 
اولين ماه ســال های آتی شــامل ماه سيزدهم و 

بيست و پنجم از گيرنده تسهيالت، دريافت شود.
برهمين اســاس، صندوق بازنشستگی كشوری به 
منظور رفاه بازنشستگان عزيز، كارمزد ساالنه را در 
مبلغ اقساط ماهانه تقسيط نموده و طی 36 ماه از 
حقــوق و مزايای دريافت كنندگان وام كســر و به 
بانــك صادرات واريز كرده كــه در نتيجه، اين امر 
باعــث افزايش مبلغ به ميزان 5 هزار و 800 تومان 

نسبت به اقساط قبلی شده است.
بديهی اســت كه در حال حاضر محاســبه اقساط 
ماهانــه مرداد مــاه 1401 برای كليه تســهيالت 
12 ميليــون تومانــی، وفق ضوابــط قانونی  فوق 
الذكر اصالح گرديده و اقســاط بازپرداخت اصالح 
شده با احتساب تقســيط كارمزد ساالنه از حقوق 
بازنشســتگان تا تســويه كامل ماهانه كسر خواهد 
شد. بر اســاس اين گزارش مبلغ كارمزد همان 4 
درصد با دوره بازپرداخت 36 ماهه به بانك صادرات 

ايران است.

امکان پلمب آژانس های هواپیمایی 
فراهم است

بـا  گفـت:  حکومتـی  تعزيـرات  سـازمان  رئيـس 
مصوبـه اخير سـران قـوا، امکان پلمـب آژانس های 

هواپيمايـی متخلـف نيـز فراهـم شـده اسـت.
بـه گـزارش اداره كل روابـط عمومـی و تشـريفات 
سـازمان تعزيـرات حکومتـی، در نشسـتی تعامـل 
بيشـتر سـازمان هواپيمايـی كشـوری و تعزيـرات 
حکومتـی بـرای ايجـاد آرامـش در سـفر زيارتـی 
سـازمان  دو  ايـن  رؤسـای  تاكيـد  مـورد  اربعيـن 
قـرار گرفـت. احمـد اصانلـو در اين نشسـت ضمن 
انجـام  بـرای  ترمينـال سـالم  ايجـاد  از  اسـتقبال 
سـفرهای زيارتـی عتبـات عاليـات، گفت: سـازمان 
تعزيـرات حکومتـی در برخورد با تخلفـات قاطعانه 
عمـل می كنـد و آمادگـی برخـورد بـا متخلفـان را 
دارد و حتـی بـا مصوبـه اخيـر سـران قـوا، امـکان 
پلمـب آژانس هـای هواپيمايـی متخلف نيـز فراهم 

است. شـده 
رئيـس سـازمان تعزيـرات حکومتـی بـا هشـدار به 
متخلفـان، افـزود: هـدف همـه مـا خدمت رسـانی 
بـه مـردم و ايجـاد شـرايطی درشـان مـردم ايـران 
اسـالمی به خصـوص در سـفرهای زيارتـی اسـت و 

اميدواريـم اقدامـات انجام شـده دائمـی باشـد.
و  راه  وزيـر  معـاون  بخـش  محمـدی  محمـد 
شهرسـازی و رئيـس سـازمان هواپيمايی كشـوری 
هـم در ايـن جلسـه ضمـن تبييـن محدوديت های 
موجـود، گفـت: از ابتدای ماه محـرم تاكنون تعداد 
پروازهـای عـراق از 100 پـرواز بـه 150 رسـيده و 
در حـال حاضر مشـکلی از نظر هواپيمـا و ترمينال 
تالشـيم  در  و  نداريـم  اربعيـن  پروازهـای  بـرای 
محدوديت هـا ورود بـه فـرودگاه نجـف را نيـز بـه 

حداقـل برسـانيم.

اخبـــــار

رئيس دســتگاه قضا خطاب به مقامات قضايی استان های 
مرزی كه در مسير زوار اربعين قرار دارند، دستوراتی صادر 

كرده و بر ضرورت اهتمام مسئوالن قضايی تأكيد كرد.
بــه گــزارش مركز رســانه قــوه قضائيه، حجت االســالم 
والمســلمين محسنی اژه ای، ديروز طی سخنانی در جلسه 
شورای عالی قوه قضائيه، با اشاره به در پيش بودن اربعين 
حســينی، اظهار كرد: حماسه بزرگ عاشــورا و اربعين در 
مسير تاريخ همچنان در حال جوشش و فزونی است و اين 
نور و اين جريان در شريان های تاريخ ساری و جاری است 
و زمينه ساز ظهور حضرت بقيةاهلل االعظم )عج( خواهد شد.
رئيس دســتگاه قضا در ادامه ضمن گراميداشــت سالروز 
شــهادت آيت اهلل قدوســی، اين شــهيد بزرگوار را مظهر 
خســتگی ناپذيری و نظــم و انضبــاط دانســت و به ذكر 
خاطراتی از اصرار و پافشــاری اين عالم وارسته بر مواضع 
حق انقالب اسالمی در برابر جريان های التقاطی پرداخت.

محســنی اژه ای در ادامه ياد و خاطره شــهدای قيام 17 
شهريور را گرامی داشت.

رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشــاره به ســفر اخير هيئت 
عالی قضائی به استان يزد، ضمن تقدير از مردم و مسئوالن 
اين اســتان به ســبب ميزبانی مطلوب، سفرهای استانی و 
حضورهای ميدانی مســئوالن در نقاط مختلف كشور برای 
رســيدگی به مشــکالت مردم را امری متفاوت با دريافت 
گزارش های مکتوب دانست و اظهار كرد: مسئوالن استان 
يزد و فعاالن اقتصادی و توليدكنندگان اين استان، نسبت 
به همدلی و كوشش مســئوالن قضائی استان در راستای 
رفع مســائل و مشکالت موجود، تقدير و تشکر داشتند كه 
اين نکته حائز اهميتی اســت و همه مســئوالن قضائی در 
تمامی استان ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با ساير 
مسئوالن اســتانی در جهت رفع مشکالت مردم و اقشار و 

اصناف مختلف هستند.
رئيس عدليه با اشــاره به اهميت مقوله پيشگيری از وقوع 
تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعاالن اقتصادی 
جهت كمك به دستگاه قضا برای پيشگيری از وقوع تخلف 
و جرم اشاره كرد و اين موضوع را حائز اهميت دانست و بر 
تعامل مســئوالن قضائی مربوطه و اعضای صنوف و فعاالن 

اقتصادی در اين زمينه در تمامی استان ها تاكيد كرد.
قاضی القضات به رئيس »مركز توسعه حل اختالف« تکليف 
كرد سازوكارهای توسعه و بسط بهره گيری از ظرفيت های 
مردمــی برای حــل اختالفات به صــورت غيرقضايی را با 

عنايت به پيشنهادات واصله در اين زمينه از سوی اعضای 
صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.

رئيــس قــوه قضائيه همچنيــن »معــاون اول«، »معاون 
پيشگيری«، »رئيس مركز توسعه حل اختالف« و »معاون 
راهبــردی« قوه قضائيه را مکلف كرد تا نســبت به تدوين 
ســازوكاری برای بهره گيری هر چه بيشتر از ظرفيت های 
ائمــه جمعه جهــت كمك به دســتگاه قضائــی پيرامون 

مقوله های فوق الذكر، اهتمام داشته باشند.
وی با اشاره به مطالبات مردمی واصل شده در جريان سفر 
استانی هيئت عالی قضائی به يزد، اين مطالبات را دو دسته 
دانســت؛ دسته نخســت، آن مطالبات كه مستقيم مربوط 
به قوه قضائيه اســت؛ قاضی القضات بر اهتمام مســئوالن 
قضائی مربوطه برای پاســخ دهی به ايــن مطالبات و رفع 
مســائل قضائی مردم تاكيد كرد؛ اما دســته دوم مطالبات 
مردمی، آن دســته از مسائل هســتند كه مستقيم به قوه 
قضائيه مربوط نمی شود اما مقامات قضائی و مشخصاً رئيس 
دستگاه قضائی می تواند در جلسات مختلف از جمله جلسه 
با ســران قوا نســبت به رفع و برطرف كردن آنها اهتمام 
داشته باشد؛ حجت االســالم والمسلمين محسنی اژه ای بر 

توجه خود برای رفع اين مسائل مردمی نيز تاكيد كرد.

رئيس دســتگاه قضا در ادامه با اشــاره به مشــکالتی كه 
پاســگاه شــهيد مدنی مهريز بــرای مــردم آن منطقه و 
همچنيــن صاحبان وســايل نقليه از حيــث معطلی برای 
بازرســی ايجاد كرده است، به مســئوالن مربوطه قضائی 
بويژه »رئيس سازمان قضائی نيروهای مسلح« تکليف كرد 
موضوع جابجايی اين پاســگاه را در جهت رفاه حال مردم 
شهرســتان مهريز و رفع دغدغه های آنهــا با جديت و به 

صورت مستمر پيگيری كند.
»تعيين تکليف هر چه ســريع تر بيش از هزار وسيله نقليه 
توقيف شــده در پاركينگ مهريز يزد«؛ اين دستور ديگری 
بود كه رئيس عدليه خطاب به مسئوالن مربوطه صادر كرد. 
رئيــس قــوه قضائيــه در ادامه با اشــاره بــه اهميت اصل 
شايسته ســاالری و رفع تبعيض، اظهار كرد: مردم از تبعيض 
گاليــه دارند و توقع رفع تبعيض دارنــد؛ مردم از بکارگيری 
نيروهای غير شايســته برای برخی پست ها گله مند هستند 
و اعتقــاد دارند فالن مســئول توانمنــدی و تجربه الزم را 
ندارد و مســئوليت هايی به اين افراد فاقد تجربه و توانمندی 
سپرده می شود و نتيجه اش گرفتاری يا عقب ماندگی يا حتی 
خرابکاری می گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان 
بايد نسبت به بکارگيری عناصر شايسته اهتمام داشته باشيم؛ 

كميسيون نقل و انتقال قضات نيز اين مهم را مورد توجه قرار 
دهد؛ همگان حرف از شايسته ســاالری می زنند، اما در عمل 

ممکن است شايسته ساالری محقق نشود.
رئيس دســتگاه قضائی در ادامه بر ضرورت تحرك بيشتر 
حراســت ها و بازرســی های درون ســازمانی تأكيد كرد و 
گفت: انتظار و توقع آن اســت كه حراست ها در سازمان ها 
بيشتر فعال شوند؛ يکی از وظايف حراست ها، پيشگيری از 
برخی تخلفات اداری و پيگيــری و گزارش موضوع تخلف 
است؛ وزير دادگســتری موضوع تحرك بيشتر حراست ها 
و بازرســی های درون ســازمانی و هيئت های رسيدگی به 
تخلفات اداری در دســتگاه های مختلف را پيگيری كند و 
دستگاه نظارتی قوه قضائيه نيز اين مهم را مورد عنايت قرار 
دهد و توجه كند كه حراست ها در دستگاه های مختلف آيا 
به وظايف خود عمل می كنند يا خير؛ در اين زمينه قانون و 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موجود است.
محســنی اژه ای در ادامه با اشــاره به مالقات های مردمی 
صوت گرفته از جانب مســئوالن ارشد دستگاه قضائی در 
جريان ســفر به يزد و مشخصاً با تقدير از حضور 8 ساعته 
رئيس ديوان عالی كشــور در بين مردم و استماع مسائل و 
مشــکالت آنها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی يك مسئول 
در يك اســتان، حرفی زده اين حــرف عملياتی و اجرايی 
شود؛ به همه درخواســت های مردم بايد توجه شود اما به 

اين درخواست ها بايد توجه و اهتمام ويژه شود.
در بخــش دوم جلســه امروز شــورای عالی قــوه قضائيه، 
حجت االسالم والمســلمين محســنی اژه ای در بخشی از 
ســخنانش در جلســه شــورای عالی قوه قضائيه، با صدور 
دستوراتی خطاب به دادستان كل كشور، بر اهميت پيگيری 
مستمر و قاطعانه جرم ســرقت و اعمال مجازات بازدارنده 
قانونی برای فرد ســارق و تضمين امنيت روانی شهروندان، 
تاكيد كرد و در همين راستا به ذهنيتی كه پيرامون »ماده 
104 اصالحی قانون مجازات اســالمی« در برخی مردم و 
مسئولين ايجاد شده اشــاره كرد و گفت: ادعا می شود كه 
سرقت های زير 20 ميليون تومان قابل پيگيری نيست؛ اين 
ادعا، درســت نمی باشــد؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس 
شورای اسالمی در سال 1399، سرقت های زير 20 ميليون 
تومان، آن هم تحت شــرايطی خاص، در زمره جرايم قابل 
گذشت محسوب می شــوند؛ لذا ضرورت دارد اين مقوله به 
درستی برای همگان تبيين گردد تا اينگونه تصور نشود كه 

سرقت های زير 20 ميليون تومان قابليت پيگيری ندارند.

مديرعامل شــركت متروی تهران از مشــکالت اداری تحويل زمين برای ساخت 
مترو پرند انتقاد كرد و گفت: عليرغم تحويل زمين مشکالتی در حوزه بروكراسی 
اداری پيش آمده كه اميدواريم تاپايان اين ماه مشــکالت حل شود تا بتوانيم تا 

پايان سال خط متروی پرند را وارد فاز بهره برداری كنيم.
مسعود درستی در حاشيه افتتاح ورودی دوم ايستگاه های متروی شهيد رضايی و 
اشرفی اصفهانی اظهار كرد: طبق استانداردها هر ايستگاه بايد با دو ورودی افتتاح 
شــود؛ اما ايستگاه های شــهيد رضايی و اشرفی اصفهانی با يك ورودی افتتاح و 
به مدار بهره برداری وارد شــد كه امروز ورودی دوم دو ايستگاه شهيد رضايی و 

اشرفی اصفهانی افتتاح شد.
وی با بيان اين كه شــبکه متروی تهران هفت خــط دارد؛ اما تا زمانی كه همه 
ظرفيت ها تکميل نشــود نمی توانيم راندمان بااليی داشته باشيم، اظهار كرد: در 
حال حاضر رفع نواقص خطوط هفت گانه در دســتور كار قرار دارد و بنا به تدبير 
شهردار تهران اين موضوع را پيگيری می كنيم و در نظر داريم بخش ميانی خط 

شش را كه هنوز كامل نشــده به زودی افتتاح كنيم و تالش می شود با حداكثر 
ســرعت نواقص رفع شــود هرچند كه رفع نواقص در راستای افزايش راندمان به 
مهرماه كه سفرهای آموزشی نيز اضافه می شود نمی رسد؛ اما اميدواريم تا پايان 
ســال ايستگاه های ميانی خط شش همچون هفت تير، كارگر، ميدان وليعصر و 

غيره افتتاح شود.
درســتی، در باره آخرين وضعيت خط متروی پرند گفت: ساخت متروی پرند از 
ســوی وزارت راه تامين می شــود اما علی رغم تحويل زمين مشکالتی در حوزه 
بوروكراســی اداری پيش آمده كه اميدواريم تاپايان اين ماه مشــکالت حل شود 
تا بتوانيم تا پايان ســال خط متروی پرند را وارد فاز بهره برداری كنيم و اگر تا 

پايان شــهريورماه مشکالت اين زمين حل نشود كار ما برای تکميل متروی پرند 
ســخت تر می شود. بايد تجهيزات خط را سفارش دهيم چرا كه كارهای عمرانی 

تمام شده و به دنبال خريد تجهيزات هستيم.
وی دربــاره وضعيــت آسانســورهای متــرو و ايرادات ســازمان اســتاندارد نيــز اظهار 
كــرد: بــا مديــركل ســازمان اســتاندارد تهــران جلســه ای داشــتيم و مقرر شــد كه 
بــرای آسانســورهای مانــده متــرو كــه بعضــا در خــط شــش و هفــت هســتند و بــا 
ايــن ضوابــط فعلــی امــکان پــاس كــردن ضوابــط را ندارنــد راه حلــی پيــدا كنيــم 
كــه توافــق شــد كارگــروه مشــتركی بيــن متــرو و ســازمان اســتاندارد ايجاد شــود 
و تــك بــه تــك بــا بازديــد از آسانســورها بــرای آنهــا راه حلــی پيــدا كنيــم كــه 
اميدواريــم تــا پايــان ســال ايــن مشــکالت حــل شــود و مــی بينيــد كــه امــروز در 
افتتــاح ورودی دوم ايســتگاه اشــرفی اصفهانــی آسانســورها كار نمــی كننــد و بــا 
 حساســيت ايــن موضــوع را دنبــال می كنيــم اما به دليل حساســيت بــاال روال كار 

كند است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران خبر داد:

حل مشکل متروی پرند تا آخر شهریور

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ایی

روابط عمومی
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی 

ت دوم
نوب

سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان رضوی 

سرویس  نقل  و  حمل  امور  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در 

از طریق سامانه ستاد  را  های درون و برون شهری خود 

ایران به شرکتها و اشخاص معتبر که دارای گواهینامه و 

صالحیت انجام کار هستند را از مورخه 1401/6/14 واگذار 

نماید. متقاضیان جهت ثبت نام و دریافت اسناد به سایت 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

شناسه آگهی 1376267 

م الف/ 5901

نوبت اول دوشنبه     1401/6/14 

نوبت دوم سه شنبه  1401/6/15 

»تجدیدآگهی مزایده عمومی«

مرتضی فالحت پیشه 
شهـردار کوهسـار

چهارم
ت 

نوب

بدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری کوهسار قصد دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 147/345/ش مورخ 1401/04/20 نسبت به فروش وسایل نقلیه 
شهرداری  به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط و همچنین دریافت اسناد مزایده به امور پیمانها و قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایید.

1( مبلغ پنج درصد سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به میزان مبلغ مذکور به شماره حساب سپرده  0106804833000  
شهرداري کوهسار نزد بانك  ملي ایران شعبه کردان کد 2599 .

2( سپرده برندگان نفر اول  و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3( شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار می باشد.

4( در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده مالک عقد قرارداد خواهد بود .
5( شرکت کنندگان در مزایده می بایست اسناد مزایده را در پاکت در بسته ، تحویل واحد دبیرخانه شهرداری نمایند.

6( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
7( پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

8( هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
9( کلیه عوارض و مالیات بعهده خریدار است .

10( متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در صورت هر گونه سوال و بازدید از خودرو ها مراجعه و یا با شماره 44326688 -026 تماس حاصل نمایید.
انتشار نوبت چهارم آگهی جهت اخذ اسناد مزایده ، و تسلیم آنها به شهرداری به مدت ده روز به واحد امور قراردادها و پیمانهای  از تاریخ  11( متقاضیان می توانند 

شهرداری مراجعه نمایند.
12(در قبال فروش خودرو از خریدار وجه نقد دریافت خواهد شد .

13(تاریخ انتشار نوبت سوم:       1401/06/08               14( مهلت دریافت اسناد فراخوان و ارسال پیشنهادات:   1401/06/27
15 (تاریخ انتشار نوبت چهارم:   1401/06/15               16( مهلت بازدید:از تاریخ 1401/06/15 لغایت 1401/06/27

17(تاریخ باگشایی پاکت ها :     1401/06/28

قیمت پایه کارشناسیشماره پالکمدلنوع خودروردیف
)به ریال(

مبلغ 5 درصد سپرده شرکت در 
مزایده  ) به ریال(

1A-2000cc 783/600/000/000180/000/000 ایران 415ه 138973سواری رنو مگان

6815/000/000/000750/000/000 ایران 413ع 138781کامیون جاروب خیابانی رنو2

پیکر شهید »امیر کیوان لو« به خاک سپرده شد 
مراسم تشييع پيکر »شهيد امير كيوان لو« كه توسط يك سارق به شهادت رسيده بود، در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش تســنيم، مراســم تشييع پيکر پاك »شــهيد امير كيوان لو« مامور كالنتری 106 نامجو با حضور سردار حسين رحيمی فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ و جمعی از رئيس پليس های تخصصی پايتخت برگزار شــد. در ادامه اين مراسم كه در مركز فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ برگزار شــد، سردار رحيمی در جمع ماموران پليس و خانواده شهيد كيوان لو به سخنرانی پرداخت و از رشادت های آن شهيد واالمقام 

سخن گفت. پس از سخنرانی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و با حضور مردم، نماز ميت بر پيکر اين شهيد اقامه شد.
پس از اقامه نماز، پيکر شهيد كيوان لو برای تدفين به سمت قطعه شهدای بهشت زهرا)س( منتقل و به خاك سپرده شد.


